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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 14 octombrie 2014, ora 15,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 338 din 

08.10.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 33 de 

consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Ciolac Dan, Cord Ovidiu, Cornea Dănuţ 

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

Donache Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Enescu Rareş 

Dan, Ionescu Radu Cezar Liviu, 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, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, Şepşi Daniel, 

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

 Au lipsit domnul consilier judeţean Mitrea Laurențiu Daniel şi doamna 

consilier judeţean Sfîrloagă Ludmila. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; dl. Marius 

Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei absorbţie fonduri europene; dna 

Livia Barbălată, şeful Serviciului urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu şi 

monitorizare servicii publice şi societăţi comerciale din cadrul Direcției patrimoniu; 

dna Elena Ion, consilier în cadrul Serviciului resurse umane; d-na Daniela Găvan, 

şeful Serviciului buget și creanţe din cadrul Direcției economice; dna Gabriela 

Bucurică, consilier în cadrul Compartimentului sănătate, cultură, învățământ, mass-

media, sport, tineret, ONG-uri; dl. Alexandru Bănică, directorul economic al 

Societăţii Comerciale „Plopeni Industrial Parc” S.A.; dna Anca Mihaela Bodunescu, 

consilier juridic în cadrul  Societăţii Comerciale „Plopeni Industrial Parc” S.A.; dl. 

Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu 

Quintus”; dna Mihaela Radu, managerul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” 

Ploieşti; dl. Alexandru Teleru, directorul general adjunct al Societăţii Comerciale 

„Dalkia Termo Prahova” S.R.L.; dl. Marius Preda, directorul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”; 

dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova; dl. Milică Voinescu, primarul comunei Olari; dl. 

Dumitru Mateiu, primarul comunei Fântânele; dl. Gheorghe Dima, primarul 

comunei Bărcăneşti; dna Ileana Cârlan, primarul comunei Călugăreni; dl. Gheorghe 

Ilie, primarul comunei Telega; dl. Cristian Neagoe, primarul comunei Talea; dl. 

Corneliu Anton, primarul comunei Cosminele; dl. Nicolae Popescu, primarul 

comunei Albeşti - Paleologu; dl. Bogdan Davidescu, primarul comunei Şotrile; dl. 

Constantin Mărcoceanu, primarul comunei Jugureni; dl. Constantin Niţoi, primarul 
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comunei Măneşti; dl. Gheorghe Stoica, primarul comunei Băneşti; dna Elena 

Moşoiu, viceprimarul comunei Valea Călugărească; dl. Constantin Ciolacu, 

primarul comunei Gherghiţa; dl. Ioan Moldoveanu, primarul comunei Poiana 

Câmpina; dl. Mihai Dumitrescu, primarul comunei Proviţa de Jos; dl. Aurelian 

Manole, primarul comunei Filipeștii de Târg; dl. Eugen Toader, primarul comunei 

Predeal - Sărari; dl. Gheorghe Necula, primarul comunei Bătrâni; dl. Valentin State, 

primarul comunei Dumbrăveşti; dl. Ion Petcu, primarul comunei Bertea; dl. Vasile 

Cordoş, primarul comunei Măneciu; dl. Vasile Tăbăraș, primarul comunei Ştefeşti; 

dl. Ion Ioniţă, primarul comunei Vărbilău; dl. Iulian Cristian Bîgiu, primarul 

comunei Aluniș; dl. Eugen David, primarul comunei Floreşti; dl. Ion Manea, 

primarul comunei Valea Doftanei; dl. Tudor Sandu, primarul comunei Păuleşti; dl. 

Gheorghe Iordache, primarul comunei Măgureni; dl. Dragoş Niţă, primarul oraşului 

Plopeni; dl. Marin Voicu, primarul comunei Ciorani şi reprezentanţii presei. 

 

         Dl. Mircea Cosma 

  Buna ziua! 

  Bine aţi venit! 

  Este vorba de domnii primari de la Băicoi şi de la Plopeni, care au adus 

contractele de la O.U.G. nr. 28, semnate. 

  Noi am invitat, în principiu, primarii care au contracte, pe O.U.G. nr. 28 

şi, înainte de a începe, rog să citiţi la microfon şi cine este, rog să vină să îşi ia 

contractul, astfel ca în două zile să fie semnat, după care începem să se mai adune 

cei care lipsesc. 

 

  Dl. Ciprian Gheorghe Stătescu 

  Bună ziua! 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Cea mai mare sumă o are Buşteni-ul. A venit Buşteni-ul, sau nu a venit? 

  Dintr-o eroare, presa a scris că, Cornu are cea mai mare sumă. 

  Nu, are Buşteni-ul, 14 milioane de lei noi. 

 

  Dl. Ciprian Gheorghe Stătescu 

  Începem cu localitatea Plopeni, care are 100 mii, pentru început. 

  Ariceştii-Zeletin, Balta-Doamnei, comuna Bălţeşti, comuna Cornu, 

Cosminele, Fântânele, Filipeştii-de-Târg. 

  În principiu, toate au cam 100 mii de lei. În principiu.   

  Gherghiţa, 500 mii, în 2014. 

  Predeal-Sărari, 350 mii. 

  Secăria, 116 mii lei. 

  Oraşul Băicoi, 230 mii. 

  Ceraşu, 160 mii. 

  Gornet-Cricov, 50 mii. 

  Gura-Vitioarei, 100 mii. 

  Olari, 500 mii. 

  Iar Băicoi, 100 mii. 
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  Judeţul Prahova, 1 milion, adică şi pentru judeţ. 

  Acestea au fost toate. Celelalte, care mai sunt depuse, sau care sunt în 

continuare, unele au fost, unele vor mai veni, într-o etapă ulterioară. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mulţumesc, domnul primar. 

  Vă rog să le lăsaţi la noi pentru Direcţia tehnică, o să le transmitem. 

  Rugămintea Ministerului Dezvoltării este ca mâine, sau poimâine, să 

ajungă semnate, astfel încât să se poată face decontările. 

  Vă mai informez că Prefectura a câştigat procesul intentat de domnul 

Fenechiu şi, dacă vreţi să faceţi recurs, dacă nu, va mai trebui să repetaţi procedura. 

  S-a constatat că, Consiliul judeţean a acţionat perfect legal atunci când a 

validat, dar că Prefectura a avut dreptate, datorită problemelor care s-au ridicat 

atunci, cu alegerea dânsului ca şi consilier judeţean. 

  Ordinea de zi de astăzi aţi primit-o. 

  Este o ordine de zi care cuprinde şapte puncte, la care s-a adăugat punctul 

8. 

  Dacă, faţă de această ordine de zi, mai sunt probleme? Vă rog, domnul 

Dobre. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulţumesc. Bună ziua tuturor! 

  Avem în sală foarte mulţi primari din judeţul Prahova. 

  Având în vedere faptul că primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, 

cel privind repartizarea unor sume de bani pe unităţi administrativ- teritoriale şi aici 

mă refer la cota de 20% şi, în aceeaşi hotărâre, am văzut că este inclusă şi suma de 

bani pe care a alocat-o Ministerul Dezvoltării Regionale pentru drumuri locale şi 

proiectul de hotărâre nr. 8, care este suplimentar, privind parteneriatele... 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu, este aprobarea execuţiei. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

               Punctul 7, îmi cer scuze. Punctul 7, care este cel legat de asocierea 

judeţului Prahova cu anumite localităţi şi, având în vedere că în sală sunt foarte 

mulţi primari, am dori să discutăm la comun, iniţial, cele două proiecte de hotărâre, 

pentru că sunt bani care se alocă şi pe cota de 20% şi pe acea hotărâre privind 

sumele alocate pentru drumuri locale, dar şi pe parteneriate. 

  De asemenea, alături de consilierii judeţeni, care reprezintă anumite zone 

ale judeţului şi care cunosc problemele din teritoriu, să discutăm aceste sume de 

bani alocate, pe fiecare primărie în parte şi apoi să trecem la votarea celor două 

proiecte de hotărâre de Consiliu judeţean şi, bineînţeles, ordinea să fie: la punctul 1 

să fie cea legată de repartizarea sumelor defalcate, iar cea de-a doua să fie legată, a 

doua hotărâre, deci, punctul 7 să fie adus la punctul 2, să fie cea legată de asocierea 

judeţului Prahova cu localităţi din judeţ. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Altcineva? Domnul Dragomir. 
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  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Domnul preşedinte, o modificare strict procedurală: ordinea de zi, din 

punctul meu de vedere, am putea-o completa cu o modificare referitoare la 

componenţa AGA.  

  Având în vedere faptul că domnul consilier Pătraşcu Vasile, în prezent, nu 

ocupă nicio funcţie în niciun... Adunarea Generală a Acţionarilor, la care Consiliul 

judeţean este majoritar, propunem introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de 

hotărâre privind desemnarea domnului Pătraşcu Vasile în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la „Hidro Prahova” şi, pe cale de consecinţă, înlocuirea domnului 

Moraru Romu, având în vedere că, am înţeles că dânsul va renunţa la această 

calitate, mai ales că mai face parte şi din Adunarea Generală a Acţionarilor de la 

Parcul Industrial Bărcăneşti.  

 

  Dl. Mircea Cosma 

   Vă rog.  DomnulPavel. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Întrucât nu există un proiect de hotărâre care a fost elaborat, nu există 

Raportul compartimentului de specialitate şi, presupun că nici avizul Comisiei de 

specialitate, problema poate fi soluţionată la şedinţa viitoare. 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Da. Înţelesesem că există aceste documente, dacă nu există... 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Eu nu am cunoştinţă de... 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Probabil la şedinţa următoare vor fi gata. Mulţumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Alte propuneri de modificare a ordinei de zi? 

  Deci, domnul Dobre vrea să aducem punctul 1 împreună cu punctul 7. Eu 

îmi menţin propunerea să rămânem aşa cum am propus ordinea de zi, dar 

Regulamentul mă duce la a supune, întâi, aprobarea ordinei de zi, propunerea 

dânsului. Cine este pentru? Vă rog să număraţi, domnul Pavel. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  14. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  14 voturi pentru.  

 

 Propunerea nu a fost aprobată: 14 voturi pentru (Adrian Florin Dobre, 

Dumitru Daniel Neagoe, Dan Ciolac, Dănuţ Marcel Cornea, Ovidiu Cord, Marius 
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Nicolai, Gheorghe Necula, Constantin Negoi, Sebastian Danielescu, Romu Moraru, 

Elisabeta Popovici, Dorin Tudora, Viorica Vasile şi Gheorghe Donache). 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cine este pentru ca ordinea de zi să rămână aşa cum este? Vă rog să 

număraţi. 

 

     

  Dl. Mihail Pavel 

  20. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  20 pentru. Mulţumesc.  

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru (Mircea 

Cosma, Bogdan Andrei Toader, Cătălin Răzvan Niţă, David Andrei Viter, Vasile 

Pătraşcu, Daniel Şepşi, Adrian Manta, Jenica Tabacu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş 

Dragomir, Gheorghe Neaga, Elena Iuliana Dosaru, Ion Ionică, Georgiana Diana 

Niculescu, Darius Dumitru Meşca, Ana Sandu, Simona David, Radu Cezar Liviu 

Ionescu, Rareş Dan Enescu şi Costin Zaharia), cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - cota de 20%, 

rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub 

autoritatea Consiliului judeţean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice 

de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea Comercială 

„Plopeni Industrial Parc” S.A. - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova. 

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

funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele 

consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri 

judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de 

funcţii şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca 

Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elisabeta Popovici şi 

Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe 

Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

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

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

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna 

consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu 

Moraru, Marius Nicolai şi Gheorghe Necula. 
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 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Investiţii pentru 

anul 2014 al Societăţii Comerciale „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu localităţi din 

judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2014, în 

vederea realizării unor obiective de interes public - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

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

Prahova la dta de 30.09.2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova. 

 9. Diverse. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Ordinea de zi rămâne aşa cum a fost propusă. 

  Vă rog, comentarii la punctul 1. 

   Domnul Dobre întâi, după care domnul Cornea, sau invers, cum vreţi. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Mulţumesc. Eu am să fiu scurt. Am să leg, totuşi, punctul 1 de punctul 7, 

care, în bună parte, conţine, de fapt, mercurialul primarilor plecaţi pe Ordonanţa nr. 

55. De aici putem vedea cât costă un primar. De exemplu, primarul de la Băicoi 

costă 7 miliarde, sau 700 de mii de lei vechi, în viu cam 7 mii de lei kilogramul de 

primar, cum este şi domnul primar de la Băicoi, care are 8,5 miliarde, sau 850 de 

mii, pe la 8 mii de lei kilogramul de primar. Vă mulţumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Conform Regulamentului, la fiecare punct, invitaţii au dreptul, când se 

termină discuţiile consilierilor, vă promit, domnilor primari care aţi fost 

nominalizaţi, că vă dau cuvântul. 

  Poftiţi, domnul Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Aşa cum am propus şi la deschiderea acestei şedinţe şi la adoptarea 

ordinei de zi, am fi dorit să discutăm fiecare primărie în parte şi acelaşi lucru îl 

propun şi pentru primul punct de pe ordinea de zi: să discutăm, pentru fiecare 

primărie, în parte, cota de 20% şi sumele alocate pe drumuri locale, prin acea 

Hotărâre de Guvern.  
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vreţi să supunem la vot fiecare sumă? 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. Şi să comentăm fiecare sumă. Aţi invitat şi am invitat primarii să fie 

prezenţi la această şedinţă. 

  Cred că, din punctul nostru de vedere şi, aşa ar fi normal, atâta timp cât i-

am invitat, fiecare primar să îşi exprime opinia, vis-a-vis de fiecare localitate în 
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parte, de sumele pe care ar fi trebuit să le primească şi de solicitările pe care le-au 

făcut către Consiliul judeţean pe această temă şi să discutăm cu fiecare primărie în 

parte. De aceea i-am invitat aici. Cred că este o chestie de bun-simţ şi de respect, 

faţă de ei, dacă tot i-am invitat, să discutăm tema sumelor alocate la sfârşit de an, de 

către Consiliul judeţean, către aceste primării. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Supunem la vot propunerea domnului Dobre. Cine este pentru? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  15. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

               15 pentru. Cine este împotrivă? 19 împotrivă. 

 

  Propunerea nu a fost aprobata: 15 voturi pentru (Adrian Florin Dobre, 

Dumitru Daniel Neagoe, Dan Ciolac, Dănuţ Marcel Cornea, Ovidiu Cord, Marius 

Nicolai, Gheorghe Necula, Constantin Negoi, Sebastian Danielescu, Romu Moraru, 

Elisabeta Popovici, Dorin Tudora, Viorica Vasile, Gheorghe Donache şi Jenica 

Tabacu) şi 19 voturi împotrivă (Mircea Cosma, Bogdan Andrei Toader, Cătălin 

Răzvan Niţă, David Andrei Viter, Vasile Pătraşcu, Daniel Şepşi, Adrian Manta, 

Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Gheorghe Neaga, Elena Iuliana Dosaru, Ion 

Ionică, Georgiana Diana Niculescu, Darius Dumitru Meşca, Ana Sandu, Simona 

David, Radu Cezar Liviu Ionescu, Rareş Dan Enescu şi Zaharia Costin).   

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Se respinge propunerea domnului Dobre. 

  Alte comentarii la ordinea de zi? Vă rog. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Domnule preşedinte, am studiat, alături de colegii mei, cu atenţie, fiecare 

proiect de astăzi şi, în special, proiectele acestea privind sumele repartizate. 

  Dintr-o scurtă analiză, am observat că sunt numeroase primării, în special 

primăriile care vin din zona Partidului Democrat Liberal şi din zona Partidului 

Naţional Liberal, care nu se regăsesc în cele două proiecte pe care dumneavoastră, 

alături de colegii dumneavoastră, le-aţi propus astăzi. 

  Aşa cum, până în momentul de faţă, s-a discutat, la nivelul Consiliului 

judeţean, ca fiecare grup politic să vină cu propuneri din partea primarilor, în 

funcţie de necesităţile pe care fiecare primărie, în parte, le are, văd că de data 

aceasta nu s-a respectat această, să spunem, cutumă existentă la nivelul Consiliului 

judeţean Prahova. 

  Mai mult decât atât, am observat că sunt anumite propuneri pe care noi le-

am făcut şi în care oportunitatea pentru realizarea acelor proiecte era foarte mare, 

era importantă şi care nu se regăsesc şi aş da aici exemple: Comarnic, care trebuia 

să finalizeze un sediu SMURD şi văd că nu apare pe niciunul din aceste proiecte, 

sau erau localităţi care, în urma calamităţilor care au avut loc în perioada aprilie – 
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mai şi, ulterior, în anul 2014 şi care ar fi trebuit să îşi repare porţiunile respective 

afectate, pentru că era vorba de drumuri şi de alte căi de acces care au fost afectate 

de aceste calamităţi şi care îngreunează traficul cetăţenilor care locuiesc în zonă. 

  Eu consider că aceste alocări care s-au făcut, în momentul de faţă, s-au 

făcut..., nu aş vrea să folosesc cuvinte foarte dure, dar s-au făcut pe baza, nu ştiu, 

poate, a unui fel de mită electorală, ţinând cont şi de ceea ce spunea colegul meu, 

mai devreme, Ordonanţa nr. 55. 

  Am văzut că ne-aţi lăsat, aici, la început, o notă în care ne spuneţi că 

termenul final până la care un consilier sau un primar poate să treacă de la un..., un 

consilier judeţean poate să treacă de la un partid la altul, să îşi exprime opţiunea, 

este de 16. 

  Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la nivelul primarilor şi, făcând o analiză pe 

primăriile care fac parte din PDL, am observat că suma alocată PDL-ului, prin 

aceste alocări, din o sumă totală de 24 milioane de lei, nu s-au alocat decât 2 

milioane lei, deci, reprezintă 8% pentru 30 de primari, iar pentru opt, sau nouă 

primării care şi-au exprimat o altă opţiune în această perioadă, ca să nu spunem 

altfel, suma alocată este de 5 milioane de lei. 

  Deci, 30 de primării, fiecare din aceste primării are şi cetăţeni care au 

votat şi USL, au votat şi PDL, au votat şi alte partide, fiecare din aceste primării are 

necesităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea lor, fiecare din aceste primării are situaţii 

de urgenţă care au apărut în urma calamităţilor şi văd că nu se regăsesc în acestă 

hotărâre de Consiliu, sau în cele două hotărâri de Consiliu judeţean. 

  Noi, grupul Partidului Democrat Liberal şi, din discuţiile pe care le-am 

purtat şi în grupul Partidului Naţional Liberal, nu dorim să participăm la această 

alocare părtinitoare sau, mai bine spus, mituire, eu nu pot să demonstrez lucrul 

acesta, dar mie aşa mi se pare, mituire făţişă. 

  Şi, dacă dumneavoastră consideraţi că sumele alocate către primării sunt 

în regulă, dar nu aţi avut destul de suficiente fonduri pentru astfel de alocare, vreau 

să vă atrag atenţia, nu ştiu, aceasta am citit în presă şi mulţumesc presei că ne aduce 

la cunoştinţă şi astfel de lucruri, am înţeles că sunt situaţii în care Consiliul 

judeţean, deşi s-ar putea constitui parte civilă într-un dosar pentru sume de bani care 

au prejudiciat Consiliul judeţean, reprezentanţi ai Consiliului judeţean au refuzat să 

dea curs acestei solicitări din partea instanţei, motivând că, în Raportul Curţii de 

Conturi, sau Camerei de Conturi nu sunt stipulate aceste lucruri. 

  Este vorba de o sumă de 6 milioane lei, cu care, în opinia DNA-ului, a 

fost prejudiciat bugetul Consiliului judeţean. Bun. 

  Într-adevăr, poate că nu există, din partea Curţii de Conturi, documente 

care să..., sau precizări care să spună clar acest lucru. Dar, având în vedere 

necesitatea foarte mare de alocare a sumelor de bani către primării, având în vedere 

faptul că, la nivelul Consiliului judeţean, poate să solicite şi noi, consilierii judeţeni, 

cei din grupul PDL, PNL, o să solicităm aprobarea unui proiect de hotărâre de 

Consiliul judeţean, în vederea realizării unui audit extern, ca să clarificăm acest 

lucru, dacă s-a prejudiciat sau nu cu această sumă Consiliul judeţean, în care, aşa 

cum scrie şi în această ştire din presă, am văzut, mă rog, dumneavoastră luaţi în 

considerare ştirile din presă, deci, acest prejudiciu care are legătură cu dosarul pe 



 9 

care dumneavoastră îl aveţi la Înalta Curte, dumneavoastră, în calitate de inculpat, 

cred că nu ar fi rău să venim cu un astfel de proiect. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog să aveţi... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. Cred că... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Şedinţele de Consiliu judeţean, de regulă, se desfăşoară în linişte şi 

ordine, indiferent de aberaţiile pe care le spune oricine. Vă rog frumos. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Eu ştiu că la Consiliul judeţean cuvântul de poate lua de către invitaţi, 

atunci când domnul preşedinte acordă acest cuvânt. Mulţumesc mult. 

  Eu cred că este binevenită o astfel de propunere, ca să avem un proiect de 

hotărâre de Consiliul judeţean, în vederea realizării unui audit financiar extern şi în 

care să vedem dacă această sumă, într-adevăr, a fost prejudiciată, cu această sumă a 

fost prejudiciat sau nu Consiliul judeţean şi, bineînţeles, dacă a fost prejudiciat, 

suma respectivă să fie recuperată şi să fie alocată către primăriile care, într-adevăr, 

au nevoie de sume de bani. 

  Eu o să..., alături de colegii mei o să ne retragem de la această şedinţă, 

pentru că nu vrem să participăm la această mascaradă şi teatru ieftin cu care s-a 

început. 

  Nu mi se pare normal ca, mai mult de 50 de primării, îmi cer scuze, la mai 

mult de 40 de primării să nu li se aloce niciun leu, prin cele două hotărâri de 

Consiliu judeţean, în condiţiile în care, ştiţi foarte bine că necesităţile primarilor, în 

momentul de faţă, sunt foarte mari, iar propunerile pe care noi le-am făcut, în urma 

discuţiilor pe care le-am avut cu primarii respectivi, sunt absolut necesare, în 

vederea bunei desfăşurări a activităţii din cadrul primăriilor şi, bineînţeles, sunt în 

sprijinul cetăţenilor. Mulţumesc mult. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă mulţumim. Dacă mai sunt la punctul 1 probleme? 

  Dacă nu mai sunt, dacă domnii primari doresc să vorbească... 

   

  (S-au retras de la lucrările şedinţei Consiliului judeţean Prahova, 

următorii consilieri judeţeni: Dorin Tudora, Gheorghe Donache, Elisabeta Popovici, 

Dumitru Daniel Neagoe, Dan Ciolac, Dănuţ Marcel Cornea, Ovidiu Cord, Marius 

Nicolai, Gheorghe Necula, Constantin Negoi, Sebastian Danielescu şi Romu 

Moraru). 

 

  

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu mai aveţi curajul să mai ascultaţi, doamna...? 
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  Nu mai doriţi parteneriatul de la Sinaia? Vă întreb încă o dată, pentru care 

aţi insistat. Aţi fost singura care aţi venit să explicaţi un parteneriat. Restul nu au 

avut timp. 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Domnul preşedinte, aşa este. Dacă mi se dă voie... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul, vă rog eu frumos! Vă rog, doamna Vasile! 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Domnul preşedinte, aşa este. 

  Vă mulţumim că ne-aţi alocat... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Sau Sinaia este tot în grupul acela care a plecat la noi, nu? 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Nu, domnul preşedinte. 

  Acei bani, ştiţi că fac parte dintr-o înţelegere, ca să spun aşa. 

  De anul trecut trebuia să primim 10 miliarde... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da... 

 

  Dna Viorica Vasile 

  ...am primit 6 miliarde... 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Şi i-aţi folosit aiurea... 
 

  Dl. Viorica Vasile 

  Vă mulţumim... 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Şi nu i-aţi folosit pentru spital.   

  Doamna, spuneţi exact: nu i-aţi folosit pentru Spital, i-aţi folosit cu totul 

şi cu totul în altă parte. 

 

  Dl. Viorica Vasile 

  Domnule preşedinte, acel Spital este un Spital regional... 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu este regional, este zonal, acolo. 
 

  Dna Viorica Vasile 

  Domnule preşedinte, cei din Azuga vin la acel spital, cei din Predeal vin 

la acel spital, cei din Buşteni - este mai mult decât o regiune -, cei din Buşteni vin la 

acel spital, cei din Ploieşti vin la acel spital. 
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  Aseară am fost la acel spital, pentru că nu m-am simţit bine şi erau cinci 

bătrâne din localităţi diferite. 

  Dacă, colegii mei consideră că nu este oportună această investiţie, eu vă 

spun că se greşeşte şi că... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu, problema era că, spre deosebire de alţii care au venit să explice 

parteneriate... 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Ştiu, domnul preşedinte, dar nu pot să fiu de acord să nu se dea bani la 

primăriile PNL şi PDL, cum aţi făcut până acum doi ani de zile, cum aţi făcut 

domnul preşedinte, doi ani de zile... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Cine a venit la mine în birou, sau la domnul Toader să explice un 

parteneriat, este aici. 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Să înţeleg că nu au venit? 

  Eu am venit, domnule preşedinte. Eu am venit. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La revedere! Mulţumesc. Domnul de la... 

  Îmi pare rău, aţi plecat. La revedere! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Domnul preşedinte... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Să nu luăm măsuri... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am înţeles. Aţi făcut o afirmaţie că ne este frică să rămânem în sală. 

  Nu. Nu rămânem în sală pentru că nu vrem să participăm, încă o dată vă 

spun, la această mascaradă şi la această mită... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Aţi mai spus asta. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ...electorală, care se face în momentul... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Dar aţi mai spus-o o dată. 

 



 12 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ...de faţă, fără a avea posibilitatea de a discuta cu primarii... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ...prezenţi aici de faţă, fiecare primar să îşi susţină punctul de vedere, dacă 

tot i-am invitat şi cum era normal. 

  Deci, atâta timp cât refuzaţi, total, orice fel de dialog... Aţi refuzat orice 

fel de discuţie legată de parteneriate. Nu veniţi să o acuzaţi pe colega mea de la 

PNL că nu ştiu cine nu a venit să susţină parteneriatele. 

  Ba da, am venit şi am încercat să le susţinem, dar nu am avut cui. Aceasta 

este realitatea. Mulţumesc mult. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă doresc „Drum bun!” că bănuiesc că aveţi iar un miting electoral. 

 

  (S-au retras de la lucrările şedinţei Consiliului judeţean Prahova următorii 

consilieri judeţeni: Viorica Vasile şi Adrian Florin Dobre). 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul primar de la Măneşti. Vă rog. 
 

  Dl. Constantin Niţoi 

  Domnule preşedinte, stimaţi consilieri judeţeni! 

  Niţoi mă numesc, Niţoi Constantin, primar la Măneşti. 

  Vreau să analizez, dacă aveţi timp trei secunde. Fost preşedinte PSD în 

alegerile 2012, actualmente, din întâmplare, sunt la PDL. 

  Comuna Măneşti virează, până în momentul acesta, cam 300 milioane, 

virat prin...40% mijloace transport. 

  Mă uit pe Anexa 1 la această hotărâre, dacă pe Ordonanţa nr. 28, înţeleg, 

nu am loc, dacă pe parteneriate nu am loc, dar nici pe cota de 20% nu am loc? 

  Şi, repet, aduc ca argument 300 milioane bani vechi, până în momentul 

acesta am plătit, către Consiliul judeţean, taxe, mijloace - transport. 

  Vă spun şi articolul din lege, Codul fiscal. 

  Nu mi se pare corect, domnilor. 

  Domnilor colegi, dacă dumneavoastă nu v-a convenit în guvernarea 

cealaltă, în conducerea cealaltă, credeţi să nouă ne convine? Spuneţi şi 

dumneavoastră, cum mă duc eu acum să spun oamenilor din comuna Măneşti şi nu 

vreau să vă reţin prea mult. 

  Dintre consilierii judeţeni, sunteţi consilieri judeţeni şi datorită voturilor 

de la Măneşti. 

  Vă întreb: câţi aţi venit în comuna Măneşti? V-am invitat pe toţi, cu 

conducerea Consiliului judeţean, cu Prefectura. M-a onorat cu prezenţa doamna 

prefect. Vrem să facem treabă şi acolo. Este o comună uitată de timp. 
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  Întotdeauna am fost contra guvernării şi am avut, în ultimele două 

mandate, un primar al nimănui. Nici acum nu mă lăsaţi să fac treabă? Atât şi vă 

mulţumesc foarte mult. Nici nu ştiu ce să fac: să mai rămân, sau să plec? 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul primar, eu v-aş invita să reţineţi că am afişat pe site Ordinul nr. 

1825, prin care comunei Măneşti i s-au alocat 700 mii lei, adică 7 miliarde, 

săptămâna trecută, pentru alimentarea cu apă a comunei. 

  Mie îmi pare rău că nu citiţi decât ce vi se spune, din auzite. 

  Vă rog să luaţi Monitorul Oficial, dacă nu, luaţi site-ul Consiliului 

judeţean. 

 

  Dl. Constantin Niţoi 

  În fiecare zi, domnule preşedinte, am sunat la Ministerul Dezvoltării şi mi 

se spune că „mai târziu”. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul primar, trebuia să învăţaţi ce aveţi de făcut. 

 

  Dl. Constantin Niţoiu 

  Ce trebuia să fac? 

  

  Dl. Mircea Cosma 

  Să vă duceţi azi... pentru că ştiţi că la Ministerul Dezvoltării, fiecare judeţ 

este planificat într-o anumită zi. 

  Astăzi au fost planificaţi primii pe care i-aţi auzit aici. 

  Vineri sunt planificaţi următorii, pentru Prahova. 

  Deci, eu vă rog să nu dezinformaţi. 

  Şapte miliarde lei, care v-au fost alocaţi, şapte, vă spun eu, vă rog să citiţi. 

  Totodată, vă aduc aminte, cu aleasă preţuire, că atunci când voiaţi să 

faceţi primăria şi nu aveaţi bani, tot Consiliul judeţean v-a dat banii, tot în mandatul 

acesta, aşa că nu ştiu cu cine aţi fost în opoziţie. Aţi fost cu cineva, probabil. 

  Dar eu vă rog să nu dezinformaţi, adică nu dezinformaţi că noi dăm 300 

milioane şi luăm 7 miliarde de la alţii, că, de fapt, aceasta aţi făcut. Vă rog eu 

frumos! 

  Doreşte domnul primar Bîgiu, după care domnul primar de la Şoimari. 

 

  Dl. Iulian Cristian Bîgiu 

  Domnilor colegi primari, domnilor şi doamnelor consilieri judeţeni. 

  Noi, primarii, nu ar trebui să ne supărăm, aşa cum nu ne-am supărat nici 

în anul 2009, când doamna primar din comuna Gorgota, în luna decembrie, domnul 

primar de la Gorgota şi domnul primar de la Măneşti, au primit 30 miliarde lei, nu 

ştim pentru ce. 

  Şi noi ne-am dus liniştiţi acasă, primarii PSD şi am zis aşa: „Lasă să îşi 

rezolve problemele doamna primar de la Gorgota în 2009, că ne-o veni timpul şi 

nouă!”, am zis noi primarii PSD, atunci. 
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  Dacă mai mergem puţin în urmă şi, tot aşa, într-o fugă, în decembrie 

2009, Boldeşti - Grădiştea, vreo 10 miliarde pe care, săracul primar, nu ştiu dacă 

mai este acum, nu ştia pe ce să îi cheltuie, a inventat un gard. Şi am zis: „Lăsaţi, 

domnul primar de la Boldeşti - Grădiştea, că va veni şi timpul celor de la PSD, care 

nu au primit nimic atunci!” Şi noi am considerat că dacă dumneavoastră, colegi 

PDL, aţi primit atunci, v-aţi rezolvat anumite probleme pe care noi nu le-am 

rezolvat la momentul respectiv şi le vom rezolva acum. 

  Noi nu trebuie să ne supărăm, nu trebuie să ne criticăm, pentru că nu ne-a 

prins bine atunci, repet, când o doamnă primar, pe o hotărâre de Guvern, s-a trezit, 

pe 25 decembrie, cu 30 miliarde lei vechi şi l-aş ruga pe domnul primar de la 

Gorgota, pe care, mă rog, îl respect, nu ştiu ce poziţie avea atunci, dar poate să 

confirme că s-a întâmplat acest lucru în comuna Gorgota. 

  Parteneriatele, după părerea mea, sunt nişte asocieri de interes public şi eu 

cred că, la momentul respectiv, astăzi, când vorbim, în acele localităţi, pe bune, 

acele lucrări care au nevoie de banii Consiliului judeţean, sunt de interes public. Vă 

mulţumesc. 

 
  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul primar de la Şoimari, care produce 100 milioane pe an şi a primit 

7 miliarde pe Ordonanţa nr. 28, pentru alimentare cu apă. 

  Vă rog, domnule primar. 

 

  Dl. Constantin Dragomir 

  Da, ştiu. Acestea sunt lucruri... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Adică, să nu spuneţi acelaşi lucru. 

 

  Dl. Constantin Dragomir 

  Nu, nu spun, că nici nu era în discuţia mea acest lucru, pentru că ştiam că 

aveam un contract cu MDRT, semnat de primar Dragomir şi de Viceprim-Ministrul 

Dragnea şi nu ştiam că sunteţi dumneavoastră amestecat în zona aceea. 

  În sfârşit, eu vă mulţumesc, pentru că ştiam mai de mult, am să iau 1 

miliard lei, acum, să dau pentru apă, dar sprijinul dumneavoastră, să îmi fie scuzată 

expresia, pentru demararea sectorului de apă din Şoimari, al cărui iniţiator am fost 

eu... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu, domnul, nu eraţi primar când l-am iniţiat eu. 

 

  Dl. Constantin Dragomir 

  Nu eram primar, dar, de când am intrat eu primar, din 2004, a început să 

prindă viaţă aducţiunea, dacă suntem corecţi şi să respectăm. 
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  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul primar, să fiţi corect şi să spuneţi că la 1 mai 2004 ţeava era trasă 

până în vârf la Predeal - Sărari. 
 

  Dl. Constantin Dragomir 

  Nu ştiu. Am fost continuator. Mi-am asumat răspunderea şi, din omul 

care am fost, al doilea om care a răspuns de cheltuiala banilor, iacătă, Şoimari, la 

ora actuală, este ultimul. Toată lumea... şi înspre noi nu v-aţi îndreptat aşa de bine. 

Eu nu ştiu ce răutate există între..., eu, că sunt un om sociabil, sunt un om care m-

am zbătut pentru comuna aceasta şi comuna aceasta, când eu m-am zbătut să avem 

un asfalt, nişte poduri şi toate acelea, prin Ordonanţa nr. 6, prin Ordonanţa nr. 57, 

poate că a fost şi meritul meu şi am făcut faţă şi este şi meritul dumneavoastră, când 

noi, primarii aceştia, care sunt, unii dintre noi, desconsideraţi, lucrăm pentru 

înfrumuseţarea judeţului, nu lucrăm pentru mine, ci lucrăm pentru că 

dumneavoastră aveţi acolo, în comuna aceea, organizaţie de PSD, organizaţie de 

UNPR şi nu ne daţi niciun pic de atenţie. Vreţi să fie primari mâine - poimâine? Nu 

o să fie, pentru că nu aveţi niciun sprijin, v-aţi orientat asupra mea, că sunt PDL-ist 

şi nu mi-a plăcut să umblu de colo până colo, dar să ştiţi că nu o să rămân sărac 

acum, că nu mi-aţi dat parteneriatul pe care dumneavoastră mi l-aţi semnat pe 

drumul judeţean şi firma aceea, din greşeală, a făcut mai mult decât trebuia şi am 

datorie 400 milioane. Eu nu pot să îi dau bani aceluia, că nu este drumul meu, este 

al judeţului şi, dacă îmi dădeaţi 1,5 miliarde, continuam, pentru când vin ploile, că 

este o comună cu probleme comuna Şoimari, suntem intersectaţi de ape şi avem 

atâtea rupturi şi pe judeţean şi pe toate acelea. Nu s-a primit nimic, dar, dacă 

dumneavoastră dădeaţi acolo 1,5 miliarde, eu aici nu veneam, ca să putem să 

rezolvăm drumul acela, că este drum judeţean şi nu pot să investesc, că nu îmi dă 

voie legea. Nu era o avere, nu era  mare lucru de la 20%. Am 31 de persoane cu 

handicap, pentru care am rămas fără bani şi o să îi trimit la Consiliul judeţean. 

Adevărat, nu am dreptate pentru ce să îi trimit, pentru că a fost o sumă bună dată la 

început, am mers grămadă, nu am dat acei 25% pe care trebuia să îi dau. Eu 

recunosc. Dar, dacă dumneavoastră îmi dădeaţi şi mie, din 20%, vreo câteva, 100, 

200 milioane, îi ameţeam luna aceasta, pe noiembrie şi pe urmă, din decembrie, 

rămâneam restanţă, îi dădeam în anul care vine. Sunt 31 de oameni cu copii 

handicapaţi şi aceasta este rugămintea: să găsim o soluţie, că niciunul dintre noi, de 

aici, nu spargem mine, că toţi avem comune, dar, pentru că eu nu plec dintr-un 

partid în altul, când am plecat, am plecat cu tot convoiul, cu haita de lupi, am plecat 

de colo, m-am dus dincolo, m-am dus dincolo, dar cu haita. 

  Rugămintea mea: găsiţi o soluţie pentru asistenţă socială, că eu, din 25% 

ai mei, nu am de unde să îi mai duc şi parteneriatul acela pe care l-aţi semnat 

dumneavoastră, era vorba de 1,5 miliarde. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Anul trecut... 
 

  Dl. Constantin Dragomir 

  Dădeam 400 de lei acolo, restanţa şi mai făceam nişte şanţuri, pentru că şi 

omul acela, când l-aţi văzut, când vine, sapă drumul judeţean şi rămâne apă, noroi, 
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pământul se duce şi rămâne aşa şi eu zic să facem ceva, că... Aceasta este 

rugămintea mea. S-ar putea găsi o soluţie, să luaţi de colo, de colo, de la un coleg 

care este mai darnic şi să găsesc şi eu, acolo, doi poli, ca să pot să ies din 

încurcătură. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Mulţumesc. 

 

  Dl. Constantin Dragomir 

  Vă mulţumesc pentru înţelegere şi sper să am... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mulţumesc.   

  Domnul primar de la Plopeni, după care domnul primar de la Bătrâni. 

Ultimul. 

 

  Dl. Dragoş Niţă 

  Mulţumesc, domnule preşedinte. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Dar, înainte de, daţi-mi voie să îi spun că cei 7 miliarde lei îi are din luna 

aprilie şi încă nu a reuşit să îi cheltuie. 

  Doi. Nu v-aţi uitat că, prin Decizia Direcţiei de Finanţe Publice, vi s-a 

corectat bugetul cu cota de 80%... 

       Domnul, aţi vorbit destul, nu v-am întrerupt şi, dacă nu ştiţi regula de la 

Consiliul judeţean, să ştiţi că următorul lucru, pun la vot să părăsiţi sala. 

  Deci, aţi vorbit până acum, v-am ascultat cu mare răbdare, am ascultat şi 

aberaţiile pe care le spuneţi. 

  Vă reamintesc: prin Decizia care este în Monitor şi pe site-ul Consiliului 

judeţean, scrie cât a fost cota de 80% din această rectificare care s-a dus direct la 

comună, nu trece pe aici. Pe aici trece 20% din cota aceea. 

  Deci, vă rog eu să citiţi şi să vedeţi că aveţi banii pentru handicapaţi, dar, 

într-adevăr, cu electronica este mai greu. Domnul primar de la Plopeni. 

 

  Dl. Dragoş Niţă 

  Mulţumesc, domnule preşedinte. 

  Sărut mîinile! Bună ziua, tuturor! 

  Aş vrea să încep cu o precizare. Domnule primar, vă cunosc de atâta timp, 

domnule Dragomir. Este ruşinos că ne faceţi pe cei care am trecut, de bunăvoie, la 

un alt partid... Nu este corect. Am fost colegi, asta este.  

               Ca primar, te gândeşti la binele localităţii, că eşti ales de oameni, 

indiferent că sunt la PDL, la PSD, la PNL. Şi te gândeşti la ei, nu? 

               Eu ţin să îi mulţumesc domnului preşedinte pentru că s-a gândit că 

Plopeni-ul a fost defavorizat în februarie, anul acesta, când mi s-au tăiat 2 miliarde, 

ştiţi foarte bine, domnilor consilieri şi în ultimii doi ani, dar m-a ajutat, mi-a întins 

mâna. 
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  Astăzi am fost împreună la Ministerul Economiei.                                                                     

  Domnule, s-a luptat pentru mine să facă Parc Industrial la Plopeni. Păi, ce 

pot eu să îi zic domnului preşedinte? Decât să îi strâng mâna şi... în Cartea de Istorie 

a oraşului Plopeni. Mulţumesc mult. 

 

  Dl. Mircea Cosma  

  Domnul primar de la Bătrâni, care, să nu uitaţi să precizaţi cât costă 

investiţia pe care o ducem din barajul de la Măneciu până la Starchiojd, pentru o 

comună care, nu ştiu dacă dă la bugetul acestui judeţ 100 milioane pe an. Vă rog eu 

să începeţi cu aceasta. 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Da, domnule preşedinte, aveţi dreptate. 

  Noi aveam alimentarea de apă pe Ordonanţa nr. 7 şi mai trebuia să mai 

continuăm doar captarea şi nu am mai primit bani pentru ca să fie eligibilă investiţia 

pe care aduceţi dumneavoastră, apă de la Măneciu. 

  Am avut o discuţie la Poseşti, în care v-am explicat şi ştiţi şi 

dumneavoastră situaţia de urgenţă de la Punctul Lera, unde a dezvelit conducta pe 

care aţi băgat-o dumneavoastră prin banii Consiliului judeţean şi aţi promis că o să 

mă prindeţi cu un parteneriat, să repar alunecarea aceea de teren, pentru că jumătate 

din localitate rămâne izolată.  

  Dacă dumneavoastră consideraţi..., uitaţi-vă, toţi banii pe care i-am primit 

eu..., aş vrea şi eu ca, să îmi spuneţi şi mie ca domnului primar că: „Da, domnule, 

sunt prins pe Ordonanţă, nu ştiu ce şi am nu ştiu câţi bani.” 

  Deci, dumneavoastră, eu m-am bazat pe cuvântul dumneavoastră şi am 

fost înşelat şi acum. Îmi pare foarte rău. Vă mulţumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mie îmi pare foarte rău că dumneavoastră nu puteţi citi mapa Consiliului 

judeţean, prin care să vedeţi că acea alunecare de teren a fost trecută în contul 

Consiliului judeţean, având în vedere lipsa de cadre de la primăria Bătrâni şi 

neîncrederea noastră în gestionarea fondurilor judeţene acolo şi aşa că, conducta de 

apă, s-a suplimentat devizul, v-a citit şi acoperă alunecarea aceea de teren.  

  Aşa că, v-aş ruga să fiţi liniştit, că ce am promis s-a făcut. 

  Domnul primar de la Proviţa. 

 

  Dl. Mihai Dumitrescu 

  Onorat prezidiu, doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi colegi, 

stimaţi invitaţi! 

  După cum se ştie, comuna Proviţa de Jos a fost grav afectată de 

inundaţiile din 29 iulie. 

  Vin în faţa dumneavoastră cu rugămintea de a ne aloca 200 mii lei pentru 

terminarea lucrărilor la un pod afectat de aceste inundaţii. Noi nu ne regăsim pe 

nicio alocare de acolo. 

  Am rugămintea la dumneavoastră să ţineţi cont şi de rugămintea noastră. 

Vă mulţumesc respectuos. 
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  Dl. Mircea Cosma 

  Eu aş fi început, dacă eram primar la Proviţa, cu banii care s-au adus prin 

Hotărâre de Guvern, 13,5 miliarde, pentru înlăturarea urmărilor inundaţiilor. 

Bănuiesc că aţi primit 1,320 milioane lei, adică 13 miliarde. I-aţi primit? 
 

  Dl. Mihai Dumitrescu 

  Da, am primit. 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă mulţumesc frumos. Descurcaţi-vă! 

  Adică, mi s-a părut corect ca şi comunele care nu au intrat pe tabelul 

acela, din cauză că s-a închis alocarea banilor până la 30 aprilie şi au mai fost şi 

inundaţii după acelea, să primească ei mai mult, iar dumneavoastră, care aveţi 13,2 

miliarde de la Guvernul României, să faceţi acele calamităţi, întâi. Vom vedea, 

podul. 

  Deocamdată, eu m-am obişnuit cu următorul lucru: dacă cineva vine să 

îmi explice un parteneriat, nu mă interesează de la ce partid este. 

  Ariceştii - Zeletin a venit la mine în birou, mi-a explicat parteneriatul, 

dovadă că are 21 miliarde pe Ordonanţa nr. 21. 

  Primarul de la Şoimari nu a fost în ultimii şase ani la mine în birou. 

  Consiliul judeţean nu este nici bancă şi, având în vedere foarte multe 

lucruri care se întâmplă în multe localităţi, banii se vor da pe parteneriate după ce ni 

se va explica proiectul, pentru că aceasta înseamnă parteneriat. 

  Dacă pentru unii, a trimite un fax pentru Cosma, că vrea pe parteneriat 

300 mii şi nu spune nici măcar ce vrea cu banii aceia, nu se mai pot aproba. Adică 

am intrat în 2014 cu rugămintea ca fiecare să îşi mute puţin „instalaţia de şezut” pe 

scaun din biroul primăriei, la Consiliul judeţean. 

  Dacă nu, vă reamintesc şi îmi pare rău că a plecat băiatul acesta tânăr de 

aici, consilierul judeţean Dobre, pentru că am inventat un Sistem informatic integrat 

care şi atunci, după ce nu am mai fost eu preşedinte, a fost declarat pagubă, astăzi 

este mândria ţării, un site de Consiliu judeţean accesat de peste trei milioane de 

oameni, nu există în România şi că puteaţi trimite pe site explicaţia parteneriatului. 

  Eu, Cosma Mircea, cât mai stau în acest Consiliu judeţean, pe un sfert de 

pagină, sau pe telefonul primarului de la Şoimari, nu mai sunt capabil să propun 

consilierilor ceva despre parteneriate. 

  Deci, de poveşti, că ne-am întâlnit la inaugurarea podului la Proviţa..., nu, 

banii se dau pe acte şi cei care au derulat programe europene ştiu că, pentru a lua un 

leu, trebuie atâtea acte. 

  Eu nu am cerut atâtea, dar am cerut un Memoriu justificativ clar, corect şi 

concis, aprobat de Consiliul local, că aceasta înseamnă parteneriat, că de aceea 

Consiliul judeţean aprobă în Consiliu parteneriatul, ori, dacă, un primar de comună 

crede că, comuna lui trebuie să aprobe după ce aprobă Consiliul judeţean un 

parteneriat, mi se pare că are o atitudine complet greşită. 

  Nu cel care dă trebuie să facă plecăciuni, nici cel care cere, dar cel care 

cere, să ceară în cunoştinţă de cauză şi ai în faţă un primar PDL, primarul de la 

Gorgota. A zis: „Domnule, am terminat, datorită acestui Consiliu judeţean, într-un 
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an de zile, apă, gaze, canalizare, vreau să am trotuare la DN1”. De aceea are 

parteneriat. 

  Mi-a explicat cât costă, unde le duce, cum arată la DN aceste trotuare, nu 

că mi-a trimis un fax, ca azi, primarul din Breaza, că mai vrea 15 miliarde, că aşa i-a 

spus nu ştiu care. 

  Consiliul judeţean nu este o bancă.  

  Ceea ce dă pe parteneriate, este din fondurile lui proprii, pe care le 

gospodăreşte. 

 

  Dl. Mihai Dumitrescu 

  Domnul preşedinte, eu nu solicit bani pentru parteneriat.  

  Vă rog frumos să mă înţelegeţi şi vă mulţumesc pentru aportul 

dumneavoastră la acea Hotărâre de Guvern, dar, prin acea Hotărâre de Guvern, ni s-

au alocat 400 mii pentru reconstrucţia unui pod, îmi mai trebuie 200 mii, nu am de 

unde să îi dau. 

  Şi aş vrea să vă rog să ţineţi cont şi dumneavoastră şi domnii consilieri 

judeţeni că este a zecea oară când localitatea Proviţa de Jos este inundată şi ne 

ocupăm de fiecare dată să reconstruim ceea ce natura a stricat.  

  Dacă dumneavoastră consideraţi că ceea ce spun eu aici este bine, deci, nu 

solicit parteneriat, nu solicit absolut nimic, dar îmi mai trebuie 200 mii pentru 

această lucrare prin Hotărârea de Guvern. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă repet. 

   

  Dl. Mihai Dumitrescu 

  Vă mulţumesc respectuos. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Sunteţi primar cu vechime, ştiţi cum se construieşte un buget, ştiţi că 

banii aceia, pe care i-aţi socotit cu ISU, pot fi amendaţi numai printr-un transfer pe 

parteneriat, ca să termine podul. 

  Avem o Direcţie tehnică respectabilă, nu cred că aţi fost cu proiectul la 

domnul Ioniţă ca să îi explicaţi de ce nu costă 500 mii, de ce costă 600 mii, sau 700. 

  Când o să faceţi acest efort, dumneavoastră sau viceprimarul, atunci să 

ştiţi că acest Consiliu judeţean, spre deosebire de multe Consilii locale, are 

întotdeauna bani, dar nu este bancă şi vă rog eu să lăsaţi comodităţile, să puneţi 

mâna să luaţi rutiera, îi zice parcă la Chişinău, adică microbuzul sau maşina 

primăriei, să veniţi, să explicaţi la Direcţia tehnică, care elaborează această 

fundamentare a parteneriatelor şi eu nu am nimic împotrivă. 

  Dar, a încerca să trimiteţi fax-uri fără hotărâre de Consiliu, prin care 

cereţi, mi se pare o jignire la adresa Consiliului judeţean. 

  Repetăm: un consilier judeţean are în spate 7.500 de voturi şi cu aceasta 

am închis discuţia. 

  Vă rog, domnul Rareş Enescu. 
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  Dl. Rareş Dan Enescu 

  Domnule preşedinte, stimaţi colegi, domnilor primari, doamnelor primar. 

Am participat ieri cu domnul preşedinte, cu domnul vicepreşedinte şi cu câţiva 

consilieri judeţeni la inaugurarea sensului giratoriu de la Filipeştii-de-Pădure. 

  Primarul PDL de la Filipeştii-de-Pădure a afirmat, public, că preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova este cel mai tare preşedinte al..., cel mai tare 

preşedinte de Consiliu judeţean din ţară, alături de preşedintele Consiliului judeţean 

Dâmboviţa, Ţuţuianu. 

  Mă întorc şi spun că domnul, colegul nostru, Adi Dobre, pe mine m-a 

jignit spunând că mituim pe unii primari şi pe unii nu. Eu cred că sunt acela care s-a 

dus în toate localităţile din Prahova. Îmi pare rău că nu este aici. 

  Mi-ar place să îşi ceară scuze, dar eu nu sunt omul care mituieşte un 

primar pentru buna desfăşurare şi buna dezvoltare a localităţii sale. 

  Îmi aduc şi eu aminte la Şirna, anul trecut, pe fonduri proprii, a făcut o 

asfaltare şi ne-a cerut, din nou, ajutor pentru un parteneriat, să continue acea 

asfaltare, ceea ce s-a şi întâmplat. 

  Pe de altă parte, nu sunt eu avocatul domnului preşedinte, dar fiecare 

dintre noi beneficiază de prezumţia de nevinovăţie când se află într-un proces. 

  Nici domnul Dobre nu cred că ar trebui să facă comentarii, pentru că şi 

dânsul a fost prefect, trebuia să vadă, să asigure legalitatea actelor administrative şi 

le-a asigurat şi văzut doar pe cele ale consilierilor, ale primarilor de la PDL. 

Mulţumesc. 

  Altcineva? Domnul Radu Ionescu, vă rog. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  După atâtea intervenţii politice, o să am o intervenţie tehnică, dar nu 

înainte de a vă spune şi eu că sunt localităţi în judeţul Prahova, cum este şi Proviţa 

de Jos, cum este şi Şoimari, care, dacă faceţi, aşa, o istorie a banilor primiţi în 

ultimii zece ani de la Consiliul judeţean, o să ajungeţi la nişte sume astronomice, 

aşa că nu cred că este cazul să ni se reproşeze acum, o dată, că nu au fost băgaţi în 

seamă, vor fi băgaţi, probabil, la viitoarea rectificare şi la viitoarele rectificări. 

  Despre intervenţia tehnică, pe care am şi discutat-o cu doamnele de la 

Direcţia economică, apare următoarea problemă: acei bani care vin, din sume 

defalcate din TVA, pentru drumuri judeţene şi comunale, mă refer, în special, la 

cele comunale, utilizarea lor în zona urbană nu este foarte bine definită de lege, 

fiindcă nu ştim exact dacă aceşti bani sau, mai bine zis, ştim că nu prea merge ca ei 

să fie cheltuiţi pe reabilitarea unor străzi din oraşe. Şi, cum pe lista banilor, 

defalcată pe localităţi, din sume din TVA pentru drumuri comunale, se află şi câteva 

oraşe, am discutat să facem următoarea modificare, să propunem următoarea 

modificare: să micşorăm, la această sumă, pentru drumurile comunale cu 1,2 

milioane lei suma, deci, să crească la 3.990 pentru Consiliul judeţean, adică aceşti 

bani să îi retragem de la drumurile comunale şi să îi ducem la drumurile judeţene, 

deci, să creştem suma care revine Consiliului judeţean din această sumă şi să o 

scădem pe cea care revine drumurilor comunale, iar, în compensaţie, să 

disponibilizăm aceeaşi sumă de 1,2 milioane lei pentru parteneriate, banii care vor fi 
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luaţi de la Programul de reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare din judeţul 

Prahova, care este gestionat de „Hidro Prahova”. 

  Deci, practic, introducem 1,2 milioane lei în bugetul Consiliului judeţean, 

pe o direcţie şi retragem 1,2, milioane, pe altă direcţie. 

  Am discutat cu doamnele de la Economic, sunt de acord cu această 

modificare, iar cele două parteneriate noi, care ar trebui să apară, sunt exact cu 

sumele cu care oraşele Băicoi şi Plopeni erau vizate de sumele defalcate din TVA 

pentru drumuri comunale.  

  Deci, respectiv Băicoi 700 mii şi Plopeni 500 mii, pentru ca ei să îşi poată 

cheltui banii, că, altfel riscăm ca ei să nu îşi poată cheltui aceşti bani. Vă 

mulţumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Ca să nu plece nelămurit domnul primar de la Proviţa de Jos: când 

terminaţi podul? 

  Deci, la următoarea şedinţă, dacă veniţi cu toate documentele pe care vi 

le-am spus, consideraţi că avem suficiente fonduri ca să putem aproba diferenţa. 

  Oricum, factura ultimă, o plătiţi mai încolo, dar veniţi cu documentaţia 

acolo unde trebuie. 

 

  Dl. Mihai Dumitrescu 

  Am înţeles. 

  Domnul preşedinte, eu nu am făcut niciun fel de obiecţie, nici la punctul 1 

şi nici vis-a-vis de colegii mei. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Altcineva? 

  Supun la vot, întâi propunerea domnului Dobre de a se crea un audit, care, 

din punctul meu de vedere, este ilegal.  

  Cine este pentru? Împotrivă? Deci, câte voturi sunt? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

               19. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  19. Cine se abţine? 1 abţinere. 

 

  Propunerea nu a fost aprobată: 19 voturi împotrivă (Mircea Cosma, 

Bogdan Andrei Toader, Cătălin Răzvan Niţă, David Andrei Viter, Vasile Pătraşcu, 

Daniel Şepşi, Adrian Manta, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Gheorghe 

Neaga, Elena Iuliana Dosaru, Ion Ionică, Georgiana Diana Niculescu, Darius 

Dumitru Meşca, Ana Sandu, Simona David, Radu Cezar Liviu Ionescu, Rareş Dan 

Enescu şi Zaharia Costin) şi 1 abţinere (Jenica Tabacu). 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Propunerea domnului Dobre a căzut. 
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  A doua propunere este a domnului Radu Ionescu. 

  M-am consultat, prin dare din cap, cu doamnele de la Buget şi cred că 

este posibil şi supun la vot propunerea domnului Radu Ionescu.  

  Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

  Propunerea a fost aprobată cu 20 voturi pentru (Mircea Cosma, Bogdan 

Andrei Toader, Cătălin Răzvan Niţă, David Andrei Viter, Vasile Pătraşcu, Daniel 

Şepşi, Adrian Manta, Jenica Tabacu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, 

Gheorghe Neaga, Elena Iuliana Dosaru, Ion Ionică, Georgiana Diana Niculescu, 

Darius Dumitru Meşca, Ana Sandu, Simona David, Radu Cezar Liviu Ionescu, 

Rareş Dan Enescu şi Costin Zaharia). 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Supun la vot toată hotărârea în ansamblul ei cu amendamentul acela. 

  Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, cu 20 de voturi, nu avem abţinere, cu 20 voturi pentru, această 

hotărâre a trecut. 

   Să ştiţi că am consultat  Regulamentul, puteam să facem o propunere: cât 

poate să ia cineva cuvântul? De regulă, erau trei minute, dar ştiind că nu le-a ajuns 

scena celor de la PDL, că au avut prea puţin public în faţă, numai 1.500 oameni, 

faţă de 5.000, pe care i-au anunţat, domnul Dobre nu a mai avut timp de luat 

cuvântul acolo, că au plecat repede, că nu aveau public, a luat cuvântul azi mai mult 

şi aşa că, considerăm că s-a răcorit suficient. 

  Punctul 2. Dacă aveţi vreo obiecţiune la punctul 2? 

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

Dacă se abţine cineva? Tot cu 20 de voturi. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă. Domnul Sicoie este aici. Dacă 

aveţi întrebări? Dacă nu aveţi, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Tot cu 20 de voturi. Am ştiut de ce nu punem 

hotărâri cu două treimi. 
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a 

statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 

Bibliotea Judeţeană „Nicolae Iorga”. Doamna directoare este aici. Dacă aveţi 
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întrebări? Fiind mai nouă, am zis să vină, ca să o vedeţi. Nu aveţi, supun la vot. 

Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Cu 20 de voturi. 
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

Aveţi în anexă. Cine se abţine? Domnul Şepşi, nu votezi? 

 

  Dl. Daniel Şepşi 

  Nu. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

                Nu votezi. Altcineva? Deci, nu participă. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Deci, 19 voturi. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 19 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Investiţii 

pentru 2014 al Societăţii Comerciale „Termo Dalkia”. 

 Vă informez că Ministerul Economiei a luat în discuţie analiza pe care am 

făcut-o în urmă cu trei săptămâni. 

                Primul - Ministru al Guvernului a indicat ca să fie inclusă pe Programul 

Operaţional „Eficienţă energetică”, astfel încât să poată să începă reabilitarea 

reţelelor termice primare. 

                Era o investiţie de aproape 100 milioane euro, care altfel nu se putea face. 

                Avem avantajul că suntem termoficaţi de 45 de ani, dar şi dezavantajul că 

durata de funcţionare a ţevilor a ajuns la capăt. 

                Programul de investiţii. Dacă aveţi observaţii? Dacă nu aveţi, supun la 

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

 

Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Cu 20 de voturi pentru, a trecut. 

 La punctul 7. Au fost suficiente discuţii privind aceste parteneriate. 

 Eu, dacă ar fi fost să cedez acestei propuneri a doamnei Vasile de la 

Sinaia, aş vota fiecare parteneriat prin ridicare de mâini şi sunt sigur că, niciun 

parteneriat din cele 16 parteneriate pe care le au comunele PDL şi PNL, nu ar trece. 

 Pentru dumneavoastră, ca să ştiţi, vă citesc localităţile, să vedeţi de unde 

este primarul: 

 Azuga, nu este de acolo. 

 Boldeşti - Scăeni, nu este de acolo. 
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 Mizil, nu este de la partidele din opoziţie. Sinaia, este în partid de 

opoziţie, a făcut şi gălăgie la un miting electoral, dar Spitalul este pentru popor, 

chiar dacă primarul nu mai este pentru popor. 

 Trebuie să observaţi dumneavoastră, că primele trei parteneriate: Azuga, 

Boldeşti - Scăeni, Mizil, cu primari PSD, au împreună, la acest parteneriat, atât cât 

are Sinaia. 

 Mergem mai departe.  

 Vălenii-de-Munte, 200. 

 Adunaţi, 150. 

 Albeşti - Paleologu, 200. 

 Ariceştii - Rahtivani, 50 şi fac o paranteză şi vă spun că Ariceştii - 

Rahtivani ne dă nouă 4 milioane ca să asfaltăm noi drumul DJ 140. Noi, formal, 

participăm cu 5%, cât ne-am angajat, pentru că, datorită faptului că toată lumea ştia 

franceză, are un Parc Industrial care îi permite să facă un parteneriat, să asfaltăm un 

drum judeţean. 

 Balta Doamnei, 100  mii. 

 Băneşti, 200, pentru podul de care mă întreba toată lumea, pentru podul 

istoric care s-a rupt şi pe care o să îl începem. 

 Berceni, panou fotovoltaic. 

 Bucov, este o comună PNL. A trecut cumva la PLR? Nu. 200 mii lei 

pentru giratoriu, pentru ca să curmăm odată accidentele pe DN1, la ieşirea din 

Bucov. Este jumătate din valoarea giratoriului, care s-a cerut aici. 

 Am consultat toţi consilierii de la putere şi toţi au fost de acord să nu 

ţinem cont de culoarea politică şi nu ţinem, aceasta este dovada. 

 Mai departe. 

 Călugăreni, 100 mii. 

 Chiojdeanca, 60. 

 Drajna, este comună PNL sau PDL.  

               Domnul Dobre a uitat că, din cele 30 de comune, de fapt, jumătate au 

parteneriate. Ce era să facem la Drajna? Spitalul din Drajna s-ar fi închis, începând 

cu 1 noiembrie, pentru că nu are autorizaţie de funcţionare, i-a expirat. 

 Cele două poziţii importante pentru care i se retrage autorizaţia de 

funcţionare sunt: pardoseala şi tâmplăria. 

 Am fost de trei ori la doamna primar de la Drajna. Împreună, am învăţat-o 

cum să facă un proiect de execuţie, pentru că era cam greu. Acel proiect de execuţie 

şi l-a însuşit Consiliul local şi mi-a fost trimis în urmă cu 10 zile. 

 Dacă era acelaşi lucru şi la Proviţa de Jos, nu aveam nicio problemă. 

 Dar dânsa fiind nouă şi a fost un an suspendată, a fost de datoria mea să o 

învăţ. 

 Deci, are mai mult decât cea mai distinsă primăriţă de la PSD din 

Călugăreni, dar este o problemă socială de rezolvat. 

 Filipeştii-de-Târg...  

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 ...-de-Pădure. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 ...-de-Pădure, pardon. Este la PDL, nu a trecut la nici unii dintre noi, dar a 

susţinut, în urmă cu o săptămână, acest parteneriat pentru acoperişul Şcolii Diţeşti. 

Comuna este comună bogată, nu este săracă. Am fost acolo, am văzut la faţa 

locului. 

 Ieri, consilierii judeţeni care au participat la proiectul comun cu 

Dâmboviţa şi-au însuşit punctul de vedere al primarului, parteneriatul este aici. 

 Aberaţii din acestea pe care le susţine domnul Dobre, sunt ca şi aceea de 

la DJ 236. A întârziat lucrarea şase luni, că nu ştiu cine a expropriat nu ştiu ce 

terenuri, după care s-a făcut şi toată lumea circulă bine-mersi pe ea. Dar acesta este 

rostul lui Gică Contra. 

  Filipeştii-de-Târg, 300 mii. 

 Gherghiţa, 250 mii. 

 Gornet, 290 mii. 

Gornet-Cricov, 250 mii. 

                 Gornet-Cricov este partidul PER, nu este MER, nu este altceva. Are 250 

mii, că ne-a convins. 

 Gura-Vitioarei, Iordăcheanu, Măgureni, Măneciu, Plopu. 

 Plopu, care a făcut miting împotriva prezenţei prefectului acolo, atunci, cu 

gazele de şist, după ce el a venit să o invite, împreună cu celălalt primar de la 

Lipăneşti. 

 Am înţeles că are o problemă, că i-au spălat, inundaţiile din vara aceasta, 

i-au spălat drumurile, ne-a explicat, i s-a pus parteneriatul aici. 

 Poenarii-Burchii. Este aici în sală? Mi s-a părut că îl văd. Aţi trecut, 

cumva, la alt partid, domnul? Sunteţi la PNL, da? Aţi venit şi mi-aţi explicat că 

doriţi aceşti bani? Spuneţi-i şi primarului de la Proviţa de Jos unde este biroul meu.  

 Dânsul a venit, mi-a explicat, la domnul Toader şi la Direcţia tehnică şi 

are parteneriatul aici. 

 Poseşti, Puchenii-Mari, Râfov, Sângeru. A trecut, cumva, la PNL Sângeru 

şi nu ştiu eu? A trecut la UNPR? Nu. Am văzut că are înregistrare confirmată că a 

rămas la PDL. Aceasta este o comună care a avut probleme cu inundaţiile. A primit 

pe inundaţii, a primit de la noi refacerea drumului spre Salcia şi a mai vrut PUZ 

pietonale. Am înţeles, s-au aprobat.  

 Şi în Şotrile, PDL. 
 

 Dl. Mircea Cosma   

 Deci, eu citesc chestiile acestea pentru că sunt onorabilii reprezentanţi ai 

presei aici şi care cred că nu au înghiţit aberaţiile celui care nu a citit nici măcar 

hârtiile de la ordinea de zi. 

                El avea treabă. Dacă peste Curtea de Conturi mai vine nu ştiu cine... Nu 

ştie nici legea. Bugetele Consiliilor locale sunt..., se verifică numai de către Curtea 

de Conturi, aşa scriu legile Statului acesta. 

 Starchiojd, 200 mii. 

 Ştefeşti, 100 mii. 

 Talea, 30 mii, încă o dată 120. 

 Telega, Tomşani, Vadu Săpat, Valea Doftanei. 
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 Aceasta a fost lista de parteneriate propuse. 

 Mai departe. 

 Am acordat, pentru continuarea unor lucrări, la cererea grupului de 

consilieri, la Băicoi, Slănic, Aluniş, Floreşti, Fulga, Gorgota, - Gorgota este la PDL 

-, Măgurele... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, este tot la PDL. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mi se pare că este tot la PDL, cel cu statuia lui Burebista în centru, nu? 

Puchenii-Mari şi Telega. 

 Deci, prostii din acestea, că nu am dat decât la PSD şi nu am dat la PDL şi 

la PNL, acestea sunt în mintea celor care, vă spun eu, vin la şedinţe de Consiliu şi 

nu citesc materialul de la ordinea de zi. 

 Deci, au crezut că este numai primul tabel, nu şi al doilea şi au venit cu 

asemenea prostii şi cu jigniri directe, dar, cum a zis în Biblie: „Iartă-i, Doamne, că 

nu ştiu ce vorbesc!”. 

 Supun la vot lista de parteneriate. Cine este pentru? Mulţumesc. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Cu modificările... 

 
 Dl. Mircea Cosma 

 Cu modificarea aceea... 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Băicoi şi Plopeni. 

 
 Dl. Mircea Cosma 

               Am anunţat-o, modificarea aceea. Am votat-o acolo. 

 
 Dl. Florin Auraş Dragomir 

 ...suma de 100 lei pentru parteneriatul de la Liceul Teoretic Măneciu, 

existent în 2007. 

 Deci, suma alocată de acolo de 250, împărţit: 150 la ce era şi 100 mii 

pentru... 

 
 Dl. Mircea Cosma 

 Sunteţi de acord? 

 
 Dl. Florin Auraş Dragomir 

               ...documentele există depuse. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Cine este pentru? Doamnele, aţi reţinut, da? Bine. Mulţumesc. Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Pentru aprobarea bugetelor proprii, aţi văzut execuţia bugetelor. Nu vă 

speriaţi de suma aceea mare, rămasă la Investiţii, la Consiliul judeţean. Din ea am 

dat şi către localităţi. 

 Încă o dată, repet, nu vom lăsa nicio localitate în dificultate, la sfârşitul 

anului, cu o singură condiţie: să înveţe că pentru aceste lucruri trebuie venit şi 

explicat, nu pe genunchi şi nu pe fax, pentru că este vorba de sfârşitul anului. 

 Deci, dacă la bugetul propriu, precum şi al instituţiilor de sub autoritate, 

nu aveţi probleme, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă?  

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Tot cu 20 de voturi pentru. 

 Am două comunicări să vă fac şi cu aceasta am încheiat. 

 Vă anunţ că, în urmă cu o jumătate de oră, de aceea era să întârzii, nu am 

putut participa la mitingul popular de bucurie de la Balta Doamnei, unde probele de 

gaze şi de apă au reuşit. Comuna este racordată, în aceeaşi zi, la ambele aceste 

utilităţi. Cine doreşte, joi dimineaţă, la ora 10,00, va fi, practic, momentul punerii în 

funcţiune, oficiale, având în vedere că mai pot apărea fisuri la această punere în 

funcţiune, ceea ce înseamnă 48 de ore să aşteptăm. 

 La Gherghiţa, probabil că la sfârşitul lunii vom pune în funcţiune 

alimentarea cu apă şi, tot la sfârşitul lunii, vom pune în funcţiune, simultan, 

alimentarea cu apă şi gaze în comuna Puchenii Mari. 

 Programele noastre de dezvoltare continuă. 

 Toţi cei care doresc să participe, îi rog să participe şi îi rog pe toţi cei care 

nu au fost în sală, să transmiteţi că, prin Ordinul nr. 1825 de la O.U.G. nr. 28, s-au 

aprobat sumele pentru o grămadă de primării. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Inclusiv Măneşti. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Inclusiv Mănești.  

 Astăzi, domnul primar de la Băicoi, a fost cu mine împreună pentru 

salvarea situaţiei şi de la Plopeni, de la cele două Societăţi Comerciale „Plopeni” şi 

„FSH Băicoi”. 

 Ministerul a propus o soluţie, am dat un Comunicat de presă pentru 

aceasta şi, când eram pe drum, la întoarcere, Secretarul general al Ministerului
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