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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 16 decembrie 2015, ora 15,00 

 

 La şedinţa ordinară a Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 

395 din 11.12.2015 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi 

următorii 32 de consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Ciolac Dan, Cornea 

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

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

Rareş Dan, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius Dumitru, Moraru Romu, Neaga 

Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, Negoi Constantin, Nică 

Remus Iustin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, 

Pătraşcu Vasile, Petrescu Victor, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, 

Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Tabacu Jenica şi Vasile Viorica. 

 Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Ionescu Radu Cezar Liviu, Fenichiu 

Ion Marius, Tudora Dorin şi Viter David Andrei. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean, au participat următorii 

invitaţi: dna Fabioara Ionescu, administratorul public, Consiliul judeţean Prahova; dl. 

Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al 

Direcţiei economice; dna Luminiţa Sînziana Iatan, Arhitectul şef; dl. Ion Iordăchescu, 

directorul executiv al Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dna Silvia Constantinescu, 

directorul executiv adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dl. Emil 

Drăgănescu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Pază Prahova; dna Steliana 

Chiriţă, şef ul Serviciului resurse umane; dl. Cristian Topală, șeful Serviciului 

administrare clădiri din cadrul Direcției generale tehnice și patrimoniu; dna Daniela 

Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl. Robert - 

Adrian Stănescu, șeful Serviciului transport din cadrul Direcției servicii și achiziții 

publice şi reprezentanţii presei. 

  În sala de ședință a mai fost prezent și dl. Gabriel Hornoiu. 

 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Vă rog să ne luăm locurile în sală. 

 Domnilor, acum, că am intrat în spiritul sărbătorilor, o să vă supun toate 

proiectele, în bloc, să le votăm... 

 În primul rând, vă spun că prezenţa este de 32, din... 

 Aş vrea să mai verificăm o dată, să fim siguri. Adriana, 32? 

 Avem 32 prezenţi, suntem... avem cvorum-ul necesar şi o să vă supun 

aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Dacă aveţi comentarii la ordinea de zi? Domnul Dobre? M-am obişnuit, 

nu... 
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 Dacă nu, vă supun ordinea de zi la vot, cu suplimentarea aferentă, punctul 

nr. 14 este proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi, referitoare la 

asocierile pe care le-am avut cu localităţile. 

 Comuna Telega ne-a făcut o solicitare, că nu reuşeşte să cheltuiască banii şi 

cere modificarea alocării de 50 mii pe un alt proiect pe care îl are în derulare. 

 În loc de trotuare, cere asfaltarea unui drum comunal, DC 5. 

 Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi, cu suplimentarea ordinii de zi, 

prima dată. 

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

 Vă mulțumesc. 

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

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi acum, ordinea de zi, în totalitatea ei. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

judeţean Prahova din data de 12 noiembrie 2015. 

2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, de drept, prin demisie, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Fenichiu Ion Marius şi declararea 

vacantării locului de consilier judeţean respectiv - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

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

Prahova la data de 30.11.2015 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

4. 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. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 

fiscal 2016, în vederea eliberării unor documente din domeniul construcţiilor - iniţiat 

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

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul construcţiilor, 

aplicabile în anul fiscal 2016 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al 

municipiului Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (Km 4+602 - Km 

5+530) şi DJ 102 (Km 2+559 - Km 4+445) - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a trei grupuri 

electrogene către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova - 

iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Prahova. 
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9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză 

şi verificare a oportunităţii achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, B-dul 

Independenţei nr. 15, Judeţul Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Prahova şi a 

funcţiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului judeţean 

Prahova pentru anul 2015 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte 

al Consiliului judeţean Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungira termenelor de închiriere a unor 

spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul 

Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 - 4 şi str. Popa Farcaş nr. 45 - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

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. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului judeţean Prahova nr. 108/2015, referitoare la asocierea Judeţului Prahova 

cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul Judeţului Prahova pe 

anul 2015, în vederea realizării unor obiective de interes public - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

15. Diverse. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului judeţean, din data de 12 noiembrie. 

 Vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă sunt abţineri? 

 Vă abţineţi pentru că nu aţi participat la acea şedinţă. 

 

 Dl. Remus Iustin Nică 

 Da. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Aş prefera ca, toţi domnii care nu au participat, să... şi doamne...           din 

câte ştiu eu, mai mulţi consilieri PNL nu au participat la şedinţa extraordinară. 

 A, dacă şi dânsul... nu este nicio problemă. 

 Avem o abţinere, atunci... 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru și o 

abținere ( Nică Remus Iustin). 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 
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 Numărul 2 este proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, 

prin demisie, a mandatului domnului consilier judeţean Fenichiu Ion Marius. 

 Dacă... Fenichiu, ca să... - dacă care ar fi fost aici, dânsul ne-ar fi corectat -. 

 Dacă nu sunt probleme la acest punct, vi-l supun la vot. 

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

 Vă mulţumesc. 

 

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

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 3 este proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului 

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

judeţean Prahova, la data de 30.11. 

 Vă rog, domnul Dobre! 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc. 

 Voiam că fac câteva comentarii, cu privire la execuţia bugetului pe 

dezvoltare şi câteva comentarii vis-a-vis de execuţia bugetelor spitalelor. 

 La dezvoltare, nivelul de execuţie al bugetului nu este decât de 61,46% şi 

aici, dacă s-ar putea, să ni se explice motivele. 

 Ceea ce am remarcat sunt următoarele lucruri: au existat sume de bani de la 

bugetul de Stat către bugetele locale, atât pentru Spitalul Judeţean, cât şi pentru 

Spitalul de Obstetrică, pe care, văd că nu le-a mai primit. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Urmează. Pentru Spitalul Judeţean au sosit banii... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Cei 50 miliarde, pentru aparatură. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 ... pentru aparatură medicală, 5 milioane au fost virați Spitalului Judeţean, 

urmează să primim banii pentru Maternitate. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Cei 20 miliarde vechi. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da. 

 De reţinut este faptul că această execuţie bugetară este, la 30 noiembrie... 

 

 (Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan, s-a retras de la lucrările 

ședinței(. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 30.11, da. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 2015. Bun. OK. 

 O altă problemă pe care am remarcat-o, este legată de suma de bani de la 

Protecţia Mediului, proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

aproximativ 10 milioane de euro, probabil că este Staţia... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Pe care am fazat-o. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... pe care am fazat-o. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Corect. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Şi cred că cea mai mare problemă pe care o avem în acest buget, sunt 

cheltuielile de capital la transporturi, realizate doar în proporţie de 44%. 

 De ce avem acest procent atât de mic la acest capitol, care este foarte 

important pentru ceea ce înseamnă infrastructura judeţului Prahova? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Pentru că multe din problemele judeţului au apărut în urma unor calamităţi 

şi nu am vrut să facem doar puneri în siguranţă şi am demarat proiecte, iar, ca orice 

proiectare, durează destul de mult, având în vedere avizele, având în vedere studiile 

care trebuie făcute şi, vă spun un lucru: decât să facem o punere în siguranţă care să 

dureze doi ani de zile, preferăm să facem o investiţie, care va ţine 20 - 30 de ani şi, 

multe din aceste proiecte, le avem la stadiul de proiectare, în acest moment, ca anul 

viitor să putem să începem procedurile de achiziţie publică şi execuţie. 

 Dar, să ştiţi că, în privinţa execuţiei bugetului, 60 şi mi se pare 63, cred că 

o să ajungem undeva la 70, că aceasta era la 30.11., mie nu mi se pare aşa de rău, 

având în vedere contextul socio - politic în care trăim. 

 Haideţi, dacă vreţi, să analizăm şi cu alte judeţe, sau poate cu alte... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu. Pe mine mă interesează judeţul Prahova. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Anul trecut a fost de 43.  

 Deci, este un progres, zic eu. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mă uitam în sală, dar nu văd directorii sau reprezentanţi ai spitalelor. 

 Aş fi avut şi eu nişte întrebări pentru dânşii. 

 De exemplu: execuţia bugetului la Spitalul Judeţean. 

                Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate: 110 

milioane. Realizat 84. 

 Deci, ce să înţeleg de aici? Că nu au fost în stare să tragă  banii pe care îi 

aveau la dispoziţie la Casa de Asigurări de Sănătate? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu este vorba de acest lucru. 

 Dânşii au foarte multe cazuri. Multe dintre ele nu le sunt validate de către 

Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că sunt procese în derulare. 

 De exemplu: dacă vine un accident auto, victimele sunt supuse unor 

tratamente, dar banii de la Casă nu vor fi primiţi până nu se elucidează cazul şi se 

stabileşte vinovatul, ca să... 

 Deci, avem foarte multe astfel de cazuri, unde Casa refuză să facă plata 

pentru aceste cazuri, în care nu sunt stabiliţi vinovaţii şi nu se ştie cine ar trebui să 

plătească pentru cheltuielile medicale.  

 Se va regla în anul următor. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Şi la Maternitate? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader  

 La Maternitate, vă poate spune domnul care este în... 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 La Maternitate, domnule preşedinte, sunt... 

 Bugetul propriu nu este realizat, în sensul în care Casa îți poate deconta 

până la un anumit număr de internări, fie că sunt de zi, fie că sunt pe termen lung... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi ei depăşesc acel număr. 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 În ultimele luni nu au mai fost aşa multe internări de zi nu au mai fost. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Citez din buget. 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 Da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

               Spune aşa: „Venituri din contractele încheiate”, deci, sunt... 
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 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 Da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

               ...contracte pe sumele respective, deci, Casa... 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 Contractele sunt contracte - cadru  „până la”, deci, Casa poate să îţi 

deconteze, spre exemplu, la Maternitate, Casa poate deconta pentru internări de zi 

într-o lună, până la 600 de cazuri. 

 Aceasta nu înseamnă că Spitalul poate să facă, efectiv, 600 de cazuri, că, 

poate nu vin 600 de persoane, să se interneze pentru o zi. De regulă, internările de zi 

sunt internările de... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Aş fi dorit să avem această discuţie cu domnii directori/manageri, de la 

acele spitale, da? 

 Trebuie să ţinem cont că sunt spitale de urgenţă şi nu toţi care intră în acele 

spitale au şi asigurare. 

 Ele trebuie să asigure tratamentul medical la toate persoanele care solicită 

acest lucru. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Poate că ar trebui restructurat contractul - cadru cu Casa de Asigurări de 

Sănătate în 2016... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Sunt de acord... 

 

 Dna Viorica Vasile 

 ... pentru că sunt probleme. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 ... dacă nu mă înşel, sunteţi în CA-ul de la Spitalul Judeţean. 

 

 Dna Viorica Vasile  

 Da. Corect. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               ... şi puteţi să luaţi atitudine acolo. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Am luat. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 La fel şi domnul Pătraşcu. Vă rog, luaţi cuvântul! 
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 Dl. Vasile Pătraşcu 

 Contractul care se încheie, la început de an, cu Spitalul şi cu Casa, de 

exemplu, 50 mii de cazuri şi nu poţi să dai afară, după ce ai 50 mii de cazuri şi îţi mai 

vin 6 mii. 

 În condiţiile acestea s-a ajuns ca cei de la Casă să nu deconteze decât cam 

80% din cazuri. 

 Deci, aici apare problema. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Domnul Pătraşcu, dumneavoastră sunteţi şi secretarul Comisiei de buget - 

finanţe, dacă îmi aduc eu bine aminte. Bun. 

 Deci, noi vorbim de contracte, da? Deci, de sumele pe care Casa şi le 

asumă pentru un anumit număr de pacienţi. 

 

 Dl. Vasile Pătraşcu 

 Da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Faptul că vin mai mulţi pacienţi, aceasta nu înseamnă că noi nu avem decât 

75% execuţie bugetară. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu ne decontează. 

 

 Dl. Vasile Pătraşcu 

 Nu decontează, domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu este vorba de aceasta. Contractele pot fi decontate, dacă ele sunt corect 

făcute, fişele, de fiecare medic ş.a.m.d. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Fișele sunt corect făcute. 

 Problema este că sunt 20 mii de cazuri, în plus, pe an, faţă de contractul cu 

Casa.  

 Cred că aceasta este problema. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Bun. Şi atunci, cum am mai puţin cheltuit, sau am venituri mai mici trase? 

 Trebuia să fie 150 milioane atunci, nu să fie invers. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Eu v-am spus, Casa nu decontează absolut toate cazurile. 

 Unele rămân la dânşii, în analiză, până se stabileşte cine ar trebui să 

plătească pentru actul medical, din punct de vedere legal. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Bun.  

 Atunci se pune problema altfel. 

 Această situaţie apare an de an. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Înseamnă că avem sume de bani de pe 2014, pe care ar fi trebuit să le 

regăsim în 2015, nu există, da? 

 Păi, cum nu? Păi, dacă anumite situaţii... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Pe luna octombrie... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... în anumite situaţii, trebuie să aşteptăm anumite decizii ale unor instanţe 

ş.a.m.d., înseamnă că sumele respective le voi regăsi în 2016.  

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Sau, în următorii ani. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aşa ar trebui să fie şi în cazul acesta. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Aşa este. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

               Şi unde sunt? 

 Şi aceasta nu este numai cu Casa de Asigurări de Sănătate, aceeaşi situaţie 

avem şi cu DSP-ul şi cu Ministerul ş.a.m.d. pentru, mă rog, situaţiile de cazuri 

speciale şi de boli oncologice şi alte probleme de genul acesta. 

 Deci, aş vrea, totuşi, din partea managerilor spitalelor, să vină cu o 

informare şi să ne explice de ce sumele respective nu sunt la cuantumul contractat şi, 

dacă există soluţii, sau sprijin din partea noastră, cu care putem să îi ajutăm să atragă 

şi aceste sume de bani, pentru că, de fiecare dată avem această problemă cu 

subfinanţarea cheltuielilor spitalelor. 

 Dar, pe de altă parte, avem sume de bani stabilite prin contracte şi prin 

buget, dar nu reuşim să le cheltuim. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 O să vorbesc cu domnii manageri ca, la şedinţa viitoare, să aveţi un astfel 

de material. 

 Dacă mai sunt alte probleme, în legătură cu execuţia bugetară? 
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 Domnul Niţă, eu sper că, dacă aveţi nişte probleme cu execuţia bugetară, ne 

spuneţi, da? 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 Da. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 

 Dacă nu, vă supun la vot.  

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Acum, dacă tot suntem la capitolul acesta, vreau să vă atrag atenţia, într-un 

mod foarte serios, faptul că bugetul Casei de Sănătate, pentru la anul, înseamnă 16% 

decontări pe spitale, ceea ce este îngrozitor de puţin. 

 Dacă putem să facem ceva, acum trebuie să facem. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 S-a votat, doamnă, bugetul, astăzi. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Era vorba de Prahova. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Având în vedere acest fapt, vă supun punctul nr. 3 la ordinea de zi, execuţia 

bugetară, la vot. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă sunt abţineri? 

 Vă mulţumesc. 

 

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

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 La nr. 4 pe ordinea de zi, avem proiect de hotărâre privind rectificarea 

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

Consiliului judeţean Prahova. 

 Imediat, domnul Dobre, vă dau cuvântul! 

 Vreau să vă anunţ că ieri a venit de la Finanţe o adresă, prin care ni se 

diminuează suma cu 1,1 milioane, dacă nu mă înşel, la IVG, pentru că nu s-a 

îndeplinit, în totalitate şi ni se alocă suma de 2 milioane de lei, 200 mii de lei, 

pentru... îmi cer scuze, pentru DGASPC, pentru... 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Învățământ. 

   

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 ... învăţământ, la salarii. Scuze! 

 Ieri am primit adresa, vă daţi seama, este un proiect pe care l-am modificat, 

pe ultima sută de metri. 
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 Vă rog, domnul Dobre! Dacă... Îmi dau seama, doamna Erji, că sunteţi 

încântată. Guvernul a alocat banii şi pentru acest lucru.  

 Vă rog! 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aş vrea, dacă se poate, să se explice, pentru a se consemna, nu din alte 

motive, acea diferenţă dintre veniturile din buget şi cheltuielile din buget. Cheltuielile 

din buget, aşa cum se văd pe hârtii, sunt mai mari cu 100 - 200  milioane de lei şi 

aceasta pentru a se consemna, dacă se poate să se spună lucrul acesta. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Deci, la Secţiunea de dezvoltare, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile 

aferente, pentru că sunt folosiţi banii din excedent, pentru cheltuielile de dezvoltare şi 

proiecte cu cofinanţare. 

 Aceasta este destinaţia excedentului, care se regăseşte în Secţiunea de 

dezvoltare şi de aceea cheltuielile sunt mai mari, pe partea de dezvoltare, decât 

veniturile din sursele aferente Secţiunii de dezvoltare. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Deci, cu alte cuvinte, am avut 1000 miliarde de lei vechi necheltuiţi, anii 

trecuţi, 2015, 14, 13, 12, nu ştiu ce... Bun. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Precedenţi. Da. Vă mulţumesc. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Puteţi să ne apreciaţi, să ne spuneţi şi nouă, dacă puteţi aprecia nivelul 

excedentului de pe 2015? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Tot cam 1000 miliarde, vă spun eu. 

 Între 780 şi... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Bani necheltuiţi. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bani necheltuiţi, domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Am înţeles. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. Noi suntem strângători. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da, dar vedeţi că nu este bine. 

 Într-o  economie, banul trebuie să circule, investitorul trebuie să facă 

lucrări... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 De aceea dumneavoastră sunteţi liberal şi eu social – democrat, domnul 

Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Trebuie să plătească taxe... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Eu sunt prevăzător. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

                ...şi impozite, locuri de muncă... 

 Nu este bine, să ştiţi. 

 Şi, într-o economie normală, banul trebuie să circule în economie, nu să 

stea şi mai am o întrebare: puteţi să îmi apreciaţi şi mie care sunt sumele... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Haideţi, vă rog!... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... aferente pentru 2015 pe proiecte pe fonduri europene, pe baza 

documentelor pe care dumneavoastră le-aţi depus şi care nu s-au întors, ca sume de 

bani şi se vor întoarce în 2016? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Cererile de rambursare pe care le-am făcut şi care aşteptăm să ni se 

întoarcă. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da. Aproximativ. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 A plecat doamna Silvia? 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Bun. Atunci, rugămintea, la şedinţa următoare, să... 
 

 Dna Maria Dovîncă 

 O parte din cereri chiar s-au întors, către sfîrșit...  
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Am văzut. O parte. 
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 Dna Maria Dovîncă 

                În hotărâre am scris că s-au întors 160 mii bani de la deșeuri, dar avem 

cereri depuse şi pe 102, care nu s-au întors, motiv pentru care, în această ședință, 

alocăm bani pentru 102, 3,4 milioane... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Cât v-am spus că mai este necesar, de fapt, să se finanţeze. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Să nu se facă confuzie cu tramvaiul. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Cu proiectul... 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Pasajul la DJ 102. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Unde acolo este dezastru, da. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 De asemenea, și pentru Direcția de asistență socială, pentru proiectul de la 

Tătărăi... 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Am înţeles. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 ... alocăm încă 500 mii... 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Anul acestea, care ni se întorc anul viitor. 
 

 Dna Maria Dovîncă 

 ... deoarece constructorul s-a angajat că poate să mai lucreze, suplimentar și 

atunci, prin hotărârea pe care am dat-o săptămâna trecută,  suma care urma să fie 

neeligibilă anul viitor  nu va mai fi 800 mii, ci 300 mii. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 300 mii. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Deci, avem 100 miliarde, aproximativ şi anul viitor. Mulţumesc. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu vă lăsăm visteria goală, dacă aceasta era problema. 
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 Dacă nu mai sunt alte probleme, vă supun la vot punctul nr. 4 pe ordinea de 

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

 Vă mulţumesc. 

 

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

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 5 este proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale 

aplicabile în anul fiscal 2016, în vederea eliberării unor documente din domeniul 

construcţiilor. 

 Doamna Luminiţa Iatan, arhitecul  şef al judeţului, este aici, prezentă, dacă 

aveţi întrebări pentru dânsa. 

 Taxele rămân aceleaşi. 

 

 Dna Luminiţa Sînziana Iatan 

 Taxele sunt aceleaşi... Codul fiscal modificat, prevede nişte taxe  şi 

posibilităţile de majorare reglementate după noul Cod Fiscal care intră în vigoare la 1 

ianuarie. 

 Trebuie să ne încadrăm în taxele pe care le-am menţinut în ultimii opt ani. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. Deci, nu este nicio modificare. 

               Ne încadrăm în toate STAS-urile. 

 

 Dna Luminiţa Sînziana Iatan 

 50% se duc către primăriile cărora le dăm autorizațiile, din ceea ce 

încasăm, iar autorităţile locale sunt scutite de taxe. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 De taxe şi de tarife, mai nou, conform Legii nr. 50, modificată. 

 

 Dna Luminiţa Sînziana Iatan 

 350. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, 350, modificată. 

 Dacă nu sunt alte probleme, vă supun la vot. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 Vă mulţumesc. 
 

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

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 La nr. 6 avem proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul 

construcţiilor, aplicabile în anul fiscal 2016. Este... 
   

 Dna Luminiţa Sînziana Iatan 

 Sunt taxele speciale, care v-am spus, și acestea se mențin de la momentul în 

care noi le-am fixat, acum şase ani, ele s-au menținut în fiecare an aceleași, au fost 
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publicate,  nu am primit niciun fel e observații de la presă, în decurs de o lună, de 

când am anunţat. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot. 

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

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

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Necula, aţi votat pentru, da? Vă mulţumesc. 

 Vă anunţ că proiectul nr. 7 este un proiect cu două treimi. 

 Este vorba de o hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al 

municipiului Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D, DJ 102. 

 Este vorba de ieşirile din Ploieşti, ieşirea spre Carrefour şi spre Tătărani 

Lukoil. 

 Această dare în administrare, se face doar până la data de 15.03, cât ţine 

sezonul rece, pentru ca primăria să deszăpezească aceste drumuri de un foarte mare 

interes şi pentru municipalitate şi pentru noi.  Sunt intrările în Ploieşti şi, vă daţi 

seama... 

 Sperăm că şi consilierii municipali vor fi de acord cu această hotărâre a 

noastră... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu a fost în ședință? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, nu ştiu sigur dacă a fost pe ordinea de zi, ieri... 

 Dacă nu, vă supun... 

 

 Dl. Gheorghe Necula 

 Noi o propunem fără să ştim acordul lor? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Noi am vorbit cu dânşii, dar de la noi trebuie să vină iniţiativa, pentru că 

noi dăm în administrare, iar dânşii vor trebui să accepte această primire în 

administrare. 

 Dacă sunteţi pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 Vă mulţumesc. 

 

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

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 8 este proiect de hotărâre privind darea în administrare a trei 

grupuri electrogene către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 

Prahova. 

 În 2014, în urma unor fenomene meteo, Guvernul României ne-a alocat o 

sumă de bani pentru achiziţionarea acestor trei grupuri electrogene. 
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 Vă spun că suntem nu întârziaţi, suntem foarte întârziaţi. 

 Procedura de achiziţie a durat - cred că domnul Danielescu ţine foarte bine 

minte -, un an şi jumătate, ca să fiu mai exact. 

 Este un lucru de care nu suntem tocmai mândri, dar nu putem să nu ne 

amuzăm pe seama acestui fapt, iar acum trebuie să le predăm celor cărora le-au fost 

destinate aceste grupuri - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. 

 Dânşii au fost de acord, le-au văzut, sunt necesare. 

 Dacă sunteţi de acord?  

 Este o hotărâre cu două treimi. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? 

 

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

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, ceea ce a spus domnul Ciolac este corect. 

 Unii fac... chinezii cred că fac trei poduri într-un an şi jumătate, noi 

achiziţionăm trei grupuri electrogene. 

 

   

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 9 este proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii 

speciale de analiză şi verificare a oportunităţii achiziţionării imobilului situat în 

Ploieşti, B-dul Independenţei nr.15. 

 După cum v-am spus data trecută şi v-am rugat frumos să fiţi de acord cu 

mine, măcar să analizăm această posibilitate de a achiziţiona Casa Căsătoriilor. 

 Nu vă spun şi nu vă ascund faptul că, dacă observăm cu toţii să preţul este 

prea mare şi interesul nostru va scădea. 

 Dacă reuşim să achiziţionăm această clădire la un preţ rezonabil, atunci se 

justifică şi iniţiativa noastră de a o renova pe fonduri europene. 

 Vă rog, domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc. 

 Ideea de a constitui o comisie, vă daţi seama, cred că nimeni nu este 

împotrivă, dar aş vrea să discut fondul problemei, acela legat de achiziţie. 

 Vor fi nişte sume de bani şi cred că vor fi nişte sume importante, dacă se va 

decide achiziţionarea acestui imobil. 

 Eu nu cred că, din punctul nostru de vedere, al Consiliului judeţean, totuşi, 

este o achiziţie ce reprezintă o oportunitate pentru noi.  

 Avem multe alte probleme pe care trebui să le rezolvăm, la nivelul 

Consiliului judeţean. 

 Am mai spus-o şi o să o spun de fiecare dată: Spitalul judeţean trebuie să 

fie prioritatea nr. 1 al acestui Consiliu. 

 Avem mari probleme acolo. 

 Avem probleme cu pacienţii, avem probleme cu cazarea pacienţilor, avem 

probleme cu medicamentele, avem probleme cu multe şi multe alte lucruri de acolo. 
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 Nu cred că trebuie să ne concentrăm asupra unor astfel de lucruri, ci trebuie 

să ne concentrăm, mai ales dacă avem şi un excedent de 1000 miliarde vechi, deci, 

da... şi să rezolvăm, odată pentru totdeauna, problema Spitalului judeţean. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Dobre, că problema Spitalului 

judeţean este şi trebuie să fie o prioritate. 

 În aceeaşi măsură, Consiliul judeţean Prahova are atribuţii şi în cultură şi în 

educaţie şi în sănătate şi în infrastructură. 

 Din acest motiv, consider că ar trebui să... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Avem excedent 100 milioane de lei, bani necheltuiţi. 

 Deci, lăsaţi, cu chestiunea aceasta... 

 Avem grijă şi de cultură şi de educaţie... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vedeţi? 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... dar avem 100 milioane de lei necheltuiţi, ceea ce ne poate îndrepta spre 

ideea că putem să facem ceva şi cu acel Spital judeţean şi nu să cheltuim bani, 

deocamdată, până nu rezolvăm problemele stringente ale judeţului, pe clădiri ş.a.m.d. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Dobre, haideţi, ca să nu intru într-o polemică cu dumneavoastră, v-

am spus că sunt de acord cu prioritatea pe care o susţineţi şi nu am o problemă. 

 În aceeaşi măsură, că sunt bani necheltuiţi, putem să afirmăm că sunt bani 

strânşi sau bine gestionaţi, pentru că puteam să facem deplasări de 100  milioane de 

euro, dar nu am făcut, am făcut totul la limită şi nu am făcut nici investiţii proaste. 

 Am reabilitat drumurile... 

 Să ştiţi că, anul viitor, din aceste 100 miliarde, aş vrea, la începutul anului, 

până în luna mai, să finalizăm licitaţie, pe toate drumurile judeţene, de covoare 

asfaltice, pentru că mi se pare că şi drumurile sunt una din priorităţile judeţului, în 

aceeaşi măsură, cum sunt şi spitalele, da? 

 Deci, nu aş vrea să intru într-o polemică. 

 Sunt de acord cu prioritatea dumneavoastră. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aveţi 50% sume necheltuite pe Capitolul de drumuri. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Sunt foarte conştient de acest lucru, domnul Dobre. 

 În aceeaşi măsură, cum i-aţi adresat întrebarea domnului manager, ca să vă 

răspund, în locul dânsului... 

 Dânsul a venit în luna noiembrie, cum şi eu am venit în luna august. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Vorbesc cu instituţia, nu vorbesc cu dumneavoastră, persoană fizică, da? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Din acest motiv, vă pot spune că instituţia pe care o reprezint, anul viitor va 

demara o licitaţie pentru multe din drumurile judeţene, tot în aceeaşi măsură cât va 

avea grijă ca Spitalul Judeţean să primească dotările care sunt necesare şi să refacem 

cazarea pacienţilor, care este o problemă, da?  

  Vă mulţumesc. 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Să facem un spital nou, domnul președinte. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Noi nu suntem la Sinaia, doamna Vivi, să facem spital nou. 

  Noi încercăm să folosim ce avem.  

 

  Dna Viorica Vasile 

  Noi avem mai mulți bani decât... 
 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Dacă mi-aţi permite şi mie, domnule preşedinte. 

  Este adevărat că avem probleme cu Spitalul Judeţean, dar, probabil, acolo 

lucrurile nu sunt bune, pentru că ne tot ocupăm de el de nu ştiu câtă vreme şi ne 

ocupăm aşa de mult, încât situaţia este aceea care este. 

  Acum, vis-a-vis de Casa Căsătoriilor, ca să facem şi un spirit de glumă, 

avem nevoie. 

  Dacă ne uităm, printre noi, mulţi ar trebui să se căsătorească. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Vă mulţumim, domnul Neaga. 

  Dacă nu mai sunt alte probleme, în vederea constituirii acestei comisii, v-aş 

ruga ca toate partidele, să nominalizăm, astăzi... nominalizăm persoanele, sau le 

desemnăm...? 

  V-aş ruga să desemnăm. 

  În principiu, cinci membri ar fi de ajuns, aşa că, vă rog să nominalizaţi câte 

o persoană, din partea fiecărui grup, ca să avem... 

  Vă rog, domnul Dobre. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Deci, grupul de consilieri PNL îl propune pe domnul Dan Ciolac, având în 

vedere că dânsul face parte şi din Comisia de urbanism. Mulţumesc. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumim. 
 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Şi PSD-ul îl propune pe domnul Dan Şepşi, pentru că face parte din aceeaşi 

Comisie de urbanism. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Pinţoiu? 

 

  Dl. Toma Pinţoiu 

 Grupul ALDE nu propune pe nimeni. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. Vă mulţumesc, domnul Pinţoiu. 

 Din partea UNPR. Doamna Jenica? 

 

 Dna Jenica Tabacu 

 Eu sunt singură, astăzi, la şedinţă. 

 Nu ştiu dacă, în ce măsură domnul... Nu l-am văzut. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Simona este colega dumneavoastră. 

 

 Dna Jenica Tabacu 

 A, doamna David. Nu am reperat-o. N-am... Am crezut că nu a venit. Chiar 

nu o vedeam de aici. Nu am văzut-o. Da. 

 Eu vă propun, dacă doriţi. 

 Din punctul meu de vedere, eu nu mă pot propune... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles... 

 

 Dna Jenica Tabacu 

 ... că nu mă pricep la asemenea studii. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Îl pun eu pe domnul Radu Ionescu, dacă sunteţi de acord. 

 

 Dna Jenica Tabacu 

 Nu mă pricep la asemenea studii. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Îl propun eu pe domnul Radu Ionescu, întrucât este un om echilibrat şi am 

încredere în judecata dânsului. Bun. 

 Vă rog, domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mai facem câteva comentarii şi aş ruga, totuşi, aparatul de specialitate şi 

dumneavoastră, să întregiţi această comisie. 

 Nu trebuie să uităm că această clădire, din câte ştiu, din câte sunt informat, 

are un risc seismic ridicat... 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Clasa unu, dacă nu mă înşel. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... şi ar trebui să avem persoane care sunt abilitate să... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 O să desemnez, pe lângă cei trei... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 De asemenea, este o clădire de patrimoniu. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Deci, cheltuielile cu repararea, consolidarea, punerea în... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 În siguranţă. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... funcţiune, siguranţă ş.a.m.d., vor fi foarte mari, chiar dacă... dacă am 

înţeles eu bine, se doreşte a se face pe fonduri europene, sunt nişte costuri ridicate şi 

eu cred că prioritatea, încă o dată, subliniez, nu este aceasta. Mulţumesc. 

 Şi, să avem oameni în comisia respectivă şi din aparatul de specialitate... 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi din partea aparatului de specialitate... 

 Cu siguranţă. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Din domeniile respective. Mulţumesc. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Or să fie domnul Topală şi cu domnul Şerbănoiu, vă spun eu. 

 Bun. Vă mulţumesc pentru nominalizările făcute. 

 Cine este pentru?   
 

 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 Cine este în comisie, că nu am înțeles? 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Deci, domnul Radu Ionescu, domnul Dan Şepşi, domnul Ciolac şi cu 

domnul Topală şi cu domnul Şerbănoiu, reprezentanţi... 
 

 Dna Elena Iuliana Dosaru 

 Da, dar domnul Topală și domnul Șerbănoiu nu sunt consilieri județeni și în 

Expunerea de motive zice că: „Comisia este condusă de un președinte și 4 consilieri 

județeni”. 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Dacă domnii de la ALDE  au renunţat la propunerea dânşilor, după 

cum am înţeles, mai facem noi câte una, una PNL... 

 Acum, grupul independenţilor. Am uitat... am vrut să fac şi această... 

 

 Dl. Florin Auraş Dragomir 

 Întrucât, probabil, nu o veţi face, domnul preşedinte, veţi avea un vot mai 

puțin, dar nu este nicio problemă, bănuiesc. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 

 Vă rog, domnii de la PNL, dacă mai aveţi o a doua propunere?  

 

 Dl. Adrian Manta 

 Vivi, sigur. 
 

 Dna Viorica Vasile 

 Nu am timp. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Domnul Moraru, sunteți de acord să faceți parte din această comisie? 
 

 Dl. Romu Moraru 

 Da. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 A doua propunere, domnul Moraru. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. 

 Domnii au propus pe domnul Moraru. 
 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 PSD-ul îl propune pe domnul Ion Ionică. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Pe domnul Ionică. Vă mulţumesc. 

 Deci, avem cinci nominalizări. 

 Dacă sunteţi de acord cu acestea? 

 Vă rog să votaţi, dacă sunteţi de acord cu acestea? Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? 

 Avem 5 abţineri. 

 Vă mulţumesc. 
 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi pentru și 5 

abțineri ( Tabacu Jenica, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraș, Pințoiu Toma 

și Pătrașcu Vasile). 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnul consilier. 
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 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 Domnule preşedinte, m-aş fi abţinut şi eu, dat fiind faptul că aveţi doi 

membri din Comisia de urbanism şi niciunul din Comisia de cultură şi înţeleg că vreţi 

să studiaţi oportunitatea de a reface un muzeu, în această locaţie. Mulţumesc. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. Foarte bine spus. 
 

 Dl. Gheorghe Donache 

 Îi schimbaţi destinaţia? 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Nu. Îl facem muzeu. 

 Muzeul căsătoriţilor. O să aveţi cu toţii... 
 

 Dl. Gheorghe Donache 

 Această clădire, părerea mea, propun să fie adjudecată de Primăria 

municipiului Ploieşti. 
  

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Dacă aşteptăm la Primăria Ploieşti, vă spun ceva, ajungem prin 2038. 

 Nu aş vrea să supăr pe nimeni, dar vă spun, sincer, nu cred că or să aibă 

bani, pentru că au de terminat fonduri europene. 

 Vă mulţumesc pentru că aţi fost de acord cu constituirea acestei comisii. 

 La numărul 10, dacă sunteţi de acord să trecem, este proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate. 

 O avem aici pe doamna Chiriţă care vă poate furniza eventualele explicaţii 

de care aveţi nevoie. 

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

cineva? Vă mulţumesc. 
 

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

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 11 este proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 

pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova. 

 Vă spun, sincer, cred că, la fiecare şedinţă, din ultimele cinci, şase, pe care 

le-am avut, am modificat acest stat de funcţii. 

 

 Dna Steliana Chiriță 

 Promovări. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Sunt promovări în grad, din ce ni se explică. 

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

Dacă se abţine cineva? 

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

 

 (Începând cu punctul următor, domnul consilier județean Șepși Daniel, s-a 

retras de la lucrările ședinței). 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 12 este un proiect cu două treimi. 

 Este proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor 

spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul 

Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, clădirea în care noi ne desfăşurăm activitatea şi str. 

Popa Farcaş nr. 45. 

 Plăţile au fost... am înţeles că au fost, da... 

 Deci, la cele pe care le avem astăzi supuse, toate sunt în regulă, nu au 

restanţe la plată, sub nicio formă. 

 Vă spun că am scos de pe ordinea de zi clădirea de pe B-dul Independenţei, 

care este clădirea unde îşi desfăşoară activitatea Tribunalul. 

 Acum avem clădirile... clădirea aceasta şi clădirea din str. Popa Farcaş. 

   

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Propoeria. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Protoeria, da... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Ce este cu Rebelis acolo? 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Topală. 

 Ce desfăşoară firma Rebelis în acea clădire? 

 

 Dl. Cristian Topală 

 Este spaţiul pe care l-a eliberat Comisia de drumuri... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Fosta Direcţie de Drumuri a avut acolo. 

 

 Dl. Cristian Topală 

 Fosta Direcție de drumuri şi acolo face încercări de... asfalt, probe. Este un 

laborator. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi ne plăteşte chirie? 
 

 Dl. Cristian Topală 

 Ne plăteşte. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. 
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 Noi am actualizat, să ştiţi, preţurile şi este în funcţie de categoria de 

activitate desfăşurată pe care o avem acolo. 

 Nu, observam... Am pe fiecare an, de la 2007 până la 2015, semestrul I, 

inclusiv. 

 

 Dl. Dan Ciolac 

 Este prima dată, de ani de zile, când văd că S.C...., nu știu care S.R.L., are 

un spațiu din acesta acolo. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Dar, din ce an are contract acolo, domnul Topală? 

 

 Dl. Cristian Topală 

 Cine, Rebelis? Din 2013. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 A fost şi în hotărârea de anul trecut, nu are cum. 

 

 Dl.Dan Ciolac 

 Cred că s-a votat, aşa... la... 

 

 Dl. Dănuț Marcel Cornea 

 La „Otova”. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu ştiu, dacă aveţi o problemă, propuneţi scoaterea proiectului de pe 

ordinea... 

 Nu am nici cea mai mică problemă. 

 Mai avem spaţii care sunt ocupate, domnul Topală, de Societăţi 

Comerciale, de SRL-uri? 

 

 Dl. Cristian Topală 

 Orange. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, acelea sunt antene, pe care le avem deasupra. Nu este vorba... 

 

 Dl. Cristian Topală 

 Da. Deci, cei care au spaţii pentru antenă, sus pe terasă,Vodafone, Orange 

și DRTV,  au şi spaţii la etajul opt. 

 Sunt SRL-uri, S.A.-uri, care au antene pe terasă şi au şi spaţii la etajul opt, 

o cameră, două camere. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Vă rog... 

 Eu vi-l supun la vot aşa cum este. 
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 Dl. Cătălin Răzvan Niță 

 Eu nu particip la vot. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Dumneavoastră nu participaţi. Am înţeles. La vot. 

 

 Dl. Dănuț Marcel Cornea 

 Vreau să spun și eu ceva. Nu vor să ne pună la dispoziție utilajele de 

deszăpezire, dar le dăm spații. Au apărut așa...țop-hop, vine un S.R.L. de pe stradă și 

cere... îi bagă cineva în seamă? 

 Am cerut o noutate, să ni se spună toate spațiile libere, le-a spus cineva? 

Nu. Se știe într-un grup destul de restrâns și se închiriază cum se închiriază. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Ne încurcă cu ceva amânarea, încurcăm ceva cu amânarea, oamenii rămân 

fără...? 
  

 Dl. Cristian Topală 

 A, să amânați tot proiectul acesta. Dacă vrea cineva, să taie ce nu-i convine. 

Suntem în decembrie. Dacă nu le aprobăm prelungirea de la 01 ianuarie... 

 (Domnul consilier județean Niță Cătălin Răzvan, a ieșit din sala de ședință). 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Putem să facem amendament? 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, acesta voiam să zic. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre  

 Facem amendament, până clarificăm situaţia, scoatem str. Popa Farcaş de 

pe lista aceasta şi votăm restul. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 Este corect? Vi se pare... domnul Pinţoiu? 

 Bun. Vă supun la vot amendamentul de a fi scos... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Clădirea de pe Popa Farcaș. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, clădirea de pe str. Popa Farcaş să fie scoasă din acest proiect de 

hotărâre. 

 Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Se abţine cineva? Domnul 

Auraş Dragomir se abţine şi domnul Danielescu. Îmi cer scuze! 

 Vă mulţumesc. 
 

 Propunerea a fost aprobată: 27 voturi pentru scoatere și 2 abțineri 

(Dragomir Florin Auraș și Danielescu Sebastian). 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Acum, să votăm cu acest amendament proiectul de hotărâre. 

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

 Vă mulţumesc. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 13 este proiect de hotărâre privind  atribuirea unor licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

 Domnul Dan Şepşi nu mai este, deci, nu mai este în sală prezent, deci, nu 

mai are de ce să se prezinte la vot, aşa că vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 Mulţumesc. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 La numărul 14, suplimentarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr. 108/2015, 

referitoare la asocierea Judeţului Prahova cu localităţi din judeţ. 

 V-am spus, este vorba de comuna Telega, care a făcut această solicitare. 

 Dacă aveţi comentarii la acest punct? Dacă nu aveţi, vi-l supun la vot. Cine 

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

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc mult şi vă doresc „Sărbători fericite!” 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Avem punctul Diverse. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu vreţi să intraţi în spiritul Crăciunului, ca şi colegii noştri de la PNL? 

 Vor să ne colinde, nu altceva. 

 Vă rog, doamna Vivi! 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Dragi colegi, mâine seară, la orele 19,00, îşi deschide porţile Muzeul 

Oraşului Sinaia. 

 Gazda acestui Muzeu este Palatul Florescu - Ştirbey, construit în 1875. 

 Vă invit pe toţi, să ne fiţi alături, la deschiderea Muzeului Oraşului Sinaia. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumim. 
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 Domnul Ciolac. 

 

 Dl. Dan Ciolac 

 Dragi colegi, am discutat mult despre programul „Cornul şi laptele”. 

 I-am dat drumul, a demarat, a demarat bine.  

 Vreau să vă prezint o constatare pe care am făcut-o într-una din şcoli, nu 

contează care.  Într-o vineri, erau sute de cornuri care expirau duminică, deci, nu erau 

luate acasă şi sute de ambalaje cu lapte, le spun ambalaje, o să vedeţi de ce, pe care 

nimeni nu le ridica, deşi aveau termen de expirare, era prin iunie, nu contează treaba 

aceasta... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şase luni, da. 

 

 Dl. Dan Ciolac 

 Am aflat că nu se dă voie să se intre cu lădiţa cu produse în clasă... ştiţi că 

erau nişte copii, elevi de serviciu, duceau lădiţa în clasă şi distribuiau. 

 A mai fost un aspect: am înţeles că, într-o perioadă, laptele era în ambalaj 

sub formă de pahar, pahar de plastic, care s-a bucurat de mare trecere, pentru că este 

foarte uşor de utilizat şi îl consumau chiar în clasă, sau la plecarea de la şcoală. 

 Dacă se poate reveni la acest ambalaj, nu acea piramidă de plastic pentru că 

se risipesc... 

 Dacă eu am văzut câteva sute într-o şcoală, vă daţi seama, la nivelul 

judeţului, câte produse se risipesc... Este păcat de ele! 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 O să vorbim cu furnizorii şi o să le stipulăm acest lucru. 
 

 Dl. Dan Ciolac 

 Vă rog frumos şi vă mulţumesc! 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Trecerea pe care am făcut-o de la pasteurizat la UHD a dus şi la schimbarea 

ambalajului, să vedem dacă pot reveni, dar cu lapte UHD la ambalajul iniţial. 

 O să verificăm. 

 Şi ultimul, domnul Dobre. 

 Vă rog frumos, haideţi, să ne ascultăm colegii! Sunt sărbătorile... 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Voiam să vă reamintesc ceva. 

 La şedinţa trecută am solicitat prezentarea situaţiei farmaciei din curtea 

Spitalului judeţean, situaţiei juridice... 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... şi aş avea rugămintea, totuşi, la următoarea şedinţă de Consiliu judeţean, 

dacă se poate... 
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