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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL* 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova 

din data de 26 februarie 2016, ora 12,00 

 

  La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 55 din 

19.02.2016 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți următorii 

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

Ciolac Dan, Cornea Dănuț Marcel, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, David 

Simona, Dobre Adrian Florin, Donache Gheorghe, Dosaru Elena – Iuliana, 

Dragomir Florin Auraș, Enescu Rareș Dan, Ionică Ion, Manta Adrian, Meșca 

Darius Dumitru, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula 

Gheorghe, Negoi Constantin, Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Niculescu 

Georgiana Diana, Niță Cătălin Răzvan, Pătrașcu Vasile, Petrescu Victor, Popovici 

Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Șepși Daniel, Tabacu Jenica, Tudora 

Dorin și Viter David Andrei. 

  Au lipsit domnul consilier județean Pințoiu Toma și doamna consilier 

județean Vasile Viorica. 

  De asemenea,  la ședința Consiliului județean au participat următorii 

invitați: dna Fabioara Ionescu, administratorul public, Consiliul județean Prahova; 

dl. Mihail Pavel, secretarul județului Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul 

executiv al Direcției economice; dl. Corneliu Adrian Ioniță, directorul general al 

Direcției generale tehnice și patrimoniu; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul 

executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Silvia Constantinescu, 

directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena 

Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Marinela Peneș, managerul Muzeului 

Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dna Mihaela Radu, managerul 

Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești; dl. Marius Andrei Dinu, managerul 

Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești; dl. Andrei Gabriel Tudor, 

directorul Societății Comerciale „Ploiești Industrial Parc” S.A.; dna Mita Enache, 

directorul Camerei Agricole Județene Prahova; dl. Alexandru Bănică, directorul 

adjunct al Societății Comerciale  „Plopeni Industrial Parc” S.A.; dna Georgiana 

Bugoi, directorul economic al Societății Comerciale „Plopeni Industrial Parc” 

S.A.; dna Anca Bodunescu, consilier juridic în cadrul Societății Comerciale 

„Plopeni Industrial Parc”S.A.; dl. Andrei Bolocan reprezentantul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; 

dna Daniela Geangoș, contabil șef în cadrul Societății Comerciale „Hidro 

Prahova”S.A.; dna Laura Kore, director tehnic în cadrul Societății Comerciale 

„Hidro Prahova”S.A. și reprezentanții presei. 

  În sala de ședință a mai fost prezent și domnul Răducanu Nicușor. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bună ziua! 
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  Mi-aș dori să începem ședința ordinară a Consiliului județean Prahova 

din data de 26 februarie. 

  În primul rând, aș vrea să vă anunț că avem prezenți un număr de 32 de 

consilieri județeni. 

  Lipsește domnul președinte Mircea Cosma, domnul Enescu Rareș și 

doamna Viorica Vasile și domnul Pințoiu Toma, dintr-un total de 36 de consilieri 

validați, pentru că, știți, a plecat domnul Fenichiu. 

  În primul rând, aș vrea să vă supun atenției ordinea de zi, cu modificările 

care au apărut. 

  Aș vrea să vă explic un pic retragerea de pe ordinea de zi inițială a două 

proiecte: proiectul de hotărâre cu privire la „Parcul Industrial Brazi”, a fost retras 

datorită unor neconcordanțe observate de Direcția economică, între ceea ce și-au 

propus dânșii anul acesta, față de ceea ce au realizat anul trecut. 

  În aceeași măsură și la fosta „Termoelectrica”, actuala Societate, 

Companie de Servicii Publice și Energii Regenerabile, tot Direcția economică a 

observat anumite lucruri, cu privire la bugetul pe care și l-au propus și am decis că 

este mai bine să le retrimitem documentația, să o mai analizeze și să facă 

modificările de rigoare. 

  În aceeași măsură, proiectul cu privire la Spitalul de Obstetrică – 

Ginecologie, aprobarea indicatorilor, s-a modificat și apare pe suplimentarea 

ordinii de zi, cu altă titulatură și proiectul de reabilitare termică s-a modificat și are 

altă denumire și o să vă supun atenției acele proiecte cu noua denumire. 

  Aici aș vrea să fac o mică paranteză, înainte să vă supun la vot ordinea 

de zi. 

  După cum știți, Consiliul județean Prahova are mai multe proiecte pe 

fonduri europene, în derulare și așteptăm deschiderea Axelor și publicarea 

Ghidurilor care sunt în consultare, în acest moment, ca să nu mai fim criticați, de 

ce nu facem proiectele. 

  Nu le facem înainte să apară aceste Ghiduri, pentru că, pe urmă, trebuie 

să le modificăm. 

  Avem temele de proiectare, așteptăm să se deschidă Ghidurile, să aprobe 

și să apară, ca să facem proiectele, în conformitate cu Ghidurile. 

  Nu le facem înainte, cum s-a întâmplat și la Obstetrică – Ginecologie și 

acum le vom modifica. Da? Deci, ca să... 

  Am citit un comunicat PNL în presă și am fost destul de receptiv la ce s-

a stipulat acolo. 

  În aceeași măsură, aș vrea să anunț că, Consiliul județean Prahova nu a 

pierdut 4 milioane de lei, cum scrie în acel Comunicat. 

  Aici mă adresez colegilor de la PNL. 

  Consiliul județean Prahova se ocupă de recuperarea celor 4 milioane, pe 

care a trebuit să le plătească din fonduri proprii și vor fi recuperați acei bani de la 

societățile care au dus la acest prejudiciu, cu ghilimele și nerecuperarea acestor 

sume din cererile de finanțare făcute. 

  Aceasta, ca o mică paranteză. 

  Dacă aveți alte probleme la ordinea de zi? 

  Vă rog, domnul Dobre. 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  Aș dori să vă aduc la cunoștință faptul că, deși am mai spus lucrurile 

acestea de foarte multe ori, proiectele care vor fi supuse astăzi aprobării, din 

păcate, au fost puse la dispoziția consilierilor județeni, cel mai devreme, ieri, la ora 

18,00. 

  În primul rând, Legea nr. 215, prevede, cu totul și cu totul altceva, cu 

privire la modul în care un astfel de proiect se promovează în cadrul unei ședințe 

de Consiliu județean, dar cred că, în aceeași măsură, este foarte important ca cei 

care doresc să aprofundeze aceste proiecte, să aibă timpul necesar. 

  Sunt peste 23 de proiecte pe ordinea de zi. 

  Dacă cineva consideră că, de ieri, de la ora 18,00, până astăzi, la ora 

11,00, când am fost invitați la comisiile de specialitate, a existat timpul necesar să 

ne informăm cu privire la toate proiectele de pe ordinea de zi, se înșală. 

  Este pentru ultima oară când mai acceptăm așa ceva și, începând cu 

ședința viitoare, voi solicita scoaterea de pe ordinea de zi a tuturor proiectelor care 

nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea nr. 215. 

  Vreau să vă aduc la cunoștință că, atunci când a existat ședința 

pregătitoare, unde, în mod normal ar trebui să existe deja draft-urile acestor 

proiecte, nu erau decât două proiecte de pe ordinea de zi de astăzi, dintre care unul, 

am impresia că s-a și modificat. 

  Dacă nu există posibilitatea acestor lucruri, atunci amânați ședința, până 

când se îndeplinesc condițiile respective, astfel încât cei care doresc să fie în 

cunoștință de cauză atunci când ne solicitați ridicările de mâini pe aici, să o facă 

așa cum trebuie. Mulțumesc.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumim și noi, domnul Dobre. 

  Dacă mai sunt alte comentarii la ordinea de zi? 

  Vă rog, domnul consilier Manta. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Domnule vicepreședinte, la punctul 4 nu voi participa nici la discuții, 

nici la vot.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. Vă mulțumesc. 

  Dacă nu mai sunt alte comentarii la ordinea de zi, vă supun ordinea de zi, 

cu modificările și completările care au apărut. 

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

 

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

următoarea ordine de zi: 

  1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 27 ianuarie 2016. 
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 2. Proiect de hotărâre privind menținerea sau, după caz, darea în 

administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a unor bunuri 

proprietatea Județului Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivului de investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 206 

Talea, Km 7+740 – Km 9+000, Județul Prahova” - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean  Prahova. 

  4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului 

județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială 

„Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2016 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului 

județean Prahova. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2016 pentru Societatea Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A. – inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2016 pentru Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A. – inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare, 

constituit în favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil – teren 

proprietate publică a municipiului Ploiești, în favoarea unității administrativ – 

teritoriale titulară a dreptului de proprietate publică – inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector din drumul 

județean DJ 102I Câmpina – Lunca Mare – Teșila – Trăiesteni – Limită județ 

Brașov, din domeniul public al județului Prahova și din administrarea Consiliului 

județean Prahova, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale – S.A., a activităților de interes național în domeniul 

administrării drumurilor de interes național – inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului județean Prahova în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială 

Specială nr. 1 Ploiești – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al 

Consiliului județean Prahova. 

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea 

Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A. – inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului județean Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 
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  12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești – inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Camera Agricolă Județeană Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Prahova, 

membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), 

aferentă anului 2016 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al 

Consiliului județean Prahova. 

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Prahova, 

membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), aferentă anului 2016 – inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Județului 

Prahova, în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru – inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului județean 

Prahova alocate pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2016 – inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de 

transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze – inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  19. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Obstetrică – Ginecologie Ploiești – inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, de 

doamnele consilier județean Simona David și Elena Iuliana Dosaru și de domnii 

consilieri județeni Gheorghe Neaga, Florin Auraș Dragomir și Remus Iustin Nică. 

  21. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de primiri urgențe 

a Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești”, de către Consiliul Județean 

Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului 

județean Prahova. 

  22. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Reabilitare termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică – 

Ginecologie Ploiești” de către Consiliul Județean Prahova – inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  23. Proiect de hotărâre privind rectificarea Listei obiectivelor de 

investiții a Spitalului Județean de Urgență Ploiești pe anul 2016 – inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

  24. Diverse. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnul Dobre. 
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Dl. Adrian Florin Dobre 

Aș vrea să fac o intervenție. Îmi cer scuze! 

Întotdeauna punctul Diverse este lăsat ultimul pe ordinea de zi... 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Ați vrea să începem cu Diverse? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... și... da, poate că nu ar fi rău să începem cu punctul Diverse, pentru că, 

să știți că, la acest punct, de obicei de discută lucruri foarte importante și care ar 

trebui să privească toți colegii din cadrul Consiliului județean. 

  Am văzut că, după două, trei minute, mai mult de jumătate din colegii 

noștri se ridică și pleacă, probabil că nu îi interesează problemele majore ale 

Consiliului județean și ale județului, ceea ce nu este normal și atunci, domnul 

Pavel, pe bună dreptate, ne spune că ședința nu mai este statutară. 

   Și aș vrea chiar să, dacă... cu permisiunea dumneavoastră, dacă se poate, 

să avem, înainte de a începe ordinea de zi, o mică discuție, legat de o problemă 

care cred că interesează foarte mult și Consiliul județean și modul în care se 

cheltuiesc banii în cadrul Consiliului județean și, mă rog, ce o să se întâmple, eu 

cred că, în viitorul apropiat, al Consiliului județean. Mulțumesc. 

 

  (Domnul consilier județean Manta Adrian, a ieșit din sala de ședință).  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și eu vă mulțumesc. 

  Aș vrea să vă aduc aminte, acum, că s-a aprobat ordinea de zi... să știți că 

aveți dreptul, legal, ca dumneavoastră să inițiați, dumneavoastră, o treime din 

consilieri - care, presupun că grupul PNL, atât cât și grupul PSD o reprezintă, să 

inițiați proiecte pe ordinea de zi. 

  Aici, nu văd, având în vedere că nu este pe ordinea de zi, mi se pare 

normal să punem Diverse la sfârșit. 

  Dacă vreți să începem cu Diverse, să discutăm discuții, restul, toate care 

nu sunt discuții, sunt proiecte și sunt pe ordinea de zi și, din acest motiv, vi le 

supun atenției, discuțiilor și apoi votului, așa cum sunt ele, deci, cu cea mai mare 

plăcere, sunt de acord cu dumneavoastră, dar să începem cu discuții ședința și apoi 

să trecem la problemele care sunt spre aprobare, nu știu dacă este logic, nu știu, așa 

am observat eu în alte ședințe. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre  

  Domnul Toader, în primul rând,  un proiect poate fi promovat de un 

singur consilier județean. 

  Într-adevăr, o ședință extraordinară poate fi solicitată de către o treime 

din numărul consilierilor județeni. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Corect. 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Aceasta, conform Legii nr. 215. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Corect. Și atunci putem să discutăm... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Dacă dumneavoastră considerați că pierderea de către Consiliul județean 

a unor sume - care, probabil, se vor ridica, undeva, la 50 milioane de lei -, sunt 

discuții, atunci am înțeles de ce se ajunge la această situație. Mulțumesc mult. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. 

  Aici vorbeați despre „Hidro Prahova”, presupun. 

 

  Dl. Adrian Florin Toader  

  Nu, pentru că, altfel, nu aș fi avut această discuție. 

  Discutam la „Hidro Prahova”, la punctul cu „Hidro Prahova”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pierderea Consiliului județean a 50 milioane de lei? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da, da, pentru proiectul „Sistemul integrat de management al 

deșeurilor”. 

  Înțeleg că nici până astăzi, sau, mă rog, poate că, în ultimele zile, de când 

nu am mai fost eu pe la Consiliul județean, s-au ridicat pe SEAP acele licitații, 

acele... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Caiete de sarcini. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... caiete de sarcini, pentru concesionarea Serviciilor de salubritate pe 

cele patru zone din Prahova. 

  Mai sunt patru luni de zile. 

  Dacă cineva consideră că, în patru luni de zile, aceste licitații vor fi 

finalizate și contractele încheiate, deci, riscul este major, conform Raportului pe 

care noi l-am primit, noi, toți consilierii județeni... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Consilierii. Da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... l-am primit anul trecut, dacă nu mă înșel, în luna noiembrie... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Octombrie – noiembrie, da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... octombrie  – noiembrie, ni s-a spus, foarte clar, că, dacă până în iunie 

2016 aceste contracte nu sunt încheiate, se poate pierde finanțarea pentru acest 

proiect. 

  Din câte știu eu și, din analiza făcută de mine, până în momentul de față, 

exceptând cheltuielile suportate din bugetul propriu, sunt vreo 50 milioane de lei. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Poftim? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, vorbeam cu doamna despre ce înseamnă o procedură de achiziție 

publică care mai prevede și contestații și... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Exact. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... reglementări. Da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și cred că... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Termenul de patru luni este la limită. Da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Eu cred că este un punct de discuție pe care ar trebui să îl avem, cu toți 

colegii în sală, dar eu am făcut acest apel la dumneavoastră, pentru a evita situația 

penibilă în care, discutând o astfel de problemă, v-am spus, jumătate din consilieri 

se ridică și pleacă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Este la latitudinea dumneavoastră cum vreți să abordați această 

problemă. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aș prefera, pentru ședința aceasta, să avem ordinea care este aprobată și 

să o parcurgem, iar pentru ședința extraordinară care, v-am spus că va fi undeva la 

începutul lunii martie, pentru că avem câteva probleme care ne presează, inclusiv 

acest proiect de management al deșeurilor, bugetele la cele două Parcuri și alte 

proiecte... 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Ca să nu mai lungim discuția, discutăm la Diverse, atunci. 

  Am înțeles. Mulțumesc mult. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și eu vă mulțumesc. 

  Atunci, să trecem la ordinea de zi, așa cum este ea aprobată. 

  Numărul 1, punctul nr. 1 de pe ordinea de zi este aprobarea procesului – 

verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din data de 27 ianuarie 2016. 

  Dacă sunt probleme sau comentarii la acest punct? 

  Dacă nu, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? 

  Vă mulțumesc. 
 

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

 

  (Domnul consilier județean Manta Adrian, a revenit în sala de ședință). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La nr. 2 este proiect de hotărâre privind menținerea sau, după caz, darea 

în administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie a unor bunuri 

proprietatea Județului Prahova. 

  Aici aș vrea să vă explic, să vă citez câteva lucruri. 

  Aș vrea să vă spun că noi am finalizat acele proiecte pe fonduri 

europene, când am terminat acele proiecte, s-au update-at cu valoarea actualizată. 

  În acest moment avem valoarea modificată a proiectelor și le dăm în 

administrarea Muzeului Județean de Arheologie, cu acea nouă valoare cu care s-a 

refăcut evaluarea. 

  Dacă sunt probleme? 

  Aș vrea să vă menționez că este un proiect cu două treimi. 

  Mulțumesc, domnul Ciolac, este foarte adevărat, având în vedere că este 

un bun patrimonial, este și normal. 

  Dacă aveți comentarii? 

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

abține cineva? Unanimitate. Vă mulțumesc. 
 

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

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 3 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă 

ușoară DJ 206 Talea, Km 7+740 și Km 9. 
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  Aici aș vrea să menționez că este unul dintre puținele drumuri județene 

care a rămas neasfaltat. 

  Sperăm, cu timpul, această cifră se va duce către zero. 

  Noi am inițiat acest proiect, undeva la sfârșitul anului trecut. 

  A ajuns proiectul în posesia noastră și vă solicităm aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Aș avea o întrebare. 

  

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Deci, Direcția economică spune așa : „Finanțarea se va asigura din 

bugetul local“, dar s-a referit la bugetul Consiliului județean.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Da, avem prevedere bugetară, am aprobat, suma estimativă este la 1,2 

milioane, în urma licitației s-ar putea să scadă destul de mult, din punctul nostru de 

vedere, dar este vorba de un drum județean în pantă. 

  Bun. Dacă sunt probleme la acest punct de pe ordinea de zi? 

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

abține cineva? Unanimitate. 

  Vă mulțumesc. 

 

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

  (Domnul consilier județean Manta Adrian, a ieșit din sala de ședință). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 4 este un proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentanților Consiliului județean Prahova în AGA, la Societatea Comercială 

„Hidro Prahova”, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.  

  Vă rog, dacă sunt comentarii? 

  Domnul Dobre, domnul Cornea. 

  Dacă se mai înscrie cineva? 
  

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  Până când domnul președinte Cosma s-a aflat în acea situație neplăcută 

de a nu-și putea exercita mandatul, s-a venit de nenumărate... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Fapt care nu mai este de actualitate. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da, mulțumesc pentru precizare. 
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  S-a venit în fața Consiliului județean și s-a spus că acele cheltuieli 

neeligibile, cele peste acel „No finding gap”, vor fi... se vor face demersurile 

necesare și vor fi transformate din cheltuieli neeligibile în cheltuieli eligibile. 

  La începutul acestui an, noi am aprobat bugetul și am pus acolo 43 

milioane de lei, care, de fapt și de drept, se referă la acel proiect care ar fi trebuit să 

devină proiect pe cheltuieli eligibile. 

  Deci, care mai este situația, după ce toată lumea s-a lăudat pe aici, prin 

Consiliul județean, că se va rezolva această problemă, care mai este situația cu 

acest proiect? Dacă puteți să ne spuneți. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Am făcut toate demersurile necesare, am fost la AM, împreună cu 

domnul vicepreședinte. 

  În acel moment, ni s-a spus că vom primi un răspuns, am făcut adrese, 

le-am trimis tot proiectul. 

  „Hidro” a făcut toate diligențele posibile, cu sprijinul nostru. 

  Vă dați seama că mai mult noi eram interesați, pentru că de la noi veneau 

aceste sume necesare pentru acest CL4, care au rămas din cota noastră, pentru a fi 

finanțat și vă spun că nu am primit nici astăzi răspunsul final. 

  Au spus că este în analiză. 

  Le-am mai făcut o solicitare, la sfârșitul anului trecut, în decembrie și nu 

s-a primit nici da, nici ba, nici albă, nici neagră, încă se așteaptă să vadă ce zice 

Ministerul... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Sperăm ca această lipsă de răspuns să nu fie o reticență, având în vedere 

situațiile neplăcute legate de... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Există și această... Noi ne-am gândit, să știți! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am înțeles. Bun. Aceasta este interesant. 

  Deci, să nu ne mai lăudăm altădată. 

  Apoi, strict, pe buget. 

               Dacă este cineva de la „Hidro Prahova”? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Uitați, sunt doamnele de acolo! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am înțeles. Bun. 

  Aș avea câteva întrebări. 

  Dumneavoastră veniți, în fața Consiliului județean și ne propuneți să 

aprobăm un buget și o defalcare pe... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, aș vrea să rectific! Îmi cer scuze, că vă întrerup și rectific! 

  Noi nu aprobăm. 

  Față de celelalte Parcuri, noi mandatăm reprezentanții AGA să voteze 

sau nu.  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. OK. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aici noi nu aprobăm. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu aprobăm. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La celelalte aprobăm. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Aprobăm mandatarea... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aș vrea să facem... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... să facem diferența. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Colegii noștri, cred ar trebui să fie informați, cu privire la ce aprobăm și 

să vedem dacă putem să îi mandatăm, în condițiile date. 

  Deci, la lucrările care sunt pe POS Mediu și actual POIM, la CL1, din 

câte știu eu, fazarea acestor proiecte se poate face până în trimestrul IV 2017. 

  Deci, dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți. 

  Deci, înțeleg că nu mă contraziceți. Bun. 

  La CL1, aveți cheltuieli pe 2016, zero și cheltuieli pe 2017, 18.643.000, 

în condițiile în care acest contract a fost reziliat la o valoare de 62.141.863 lei. 

  Deci, ce să înțeleg?  

  Că noi, astăzi, mandatăm colegii noștri, de la „Hidro”, din AGA 

„Hidro”, să accepte o eventuală plată ulterioară, din bugetul Consiliului județean, 

de vreo 45 milioane de lei? 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aș dori ca doamnele să treacă la un microfon, ca să poată să răspundă 

solicitării domnul Dobre. 
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  Eu, când am avut această discuție cu conducerea „Hidro Prahova”, am 

înțeles că dânșii se așteaptă să reia acest proiect tot din fonduri europene, nu din 

bugetul Consiliului, din perioada de accesare 2014 – 2020, care... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Stați un pic! 

  Noi aprobăm astăzi un document, neavând nicio altă sursă de finanțare 

pentru diferență, din câte știu eu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Avem premisele. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Sunt niște premise. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Corect. Aici, da. 

  Dar aș vrea să vă răspundă doamna. 

  V-am spus, ce am înțeles eu, la momentul când m-am uitat și am pus 

această întrebare care... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Noi aprobăm pe hârtii, nu pe premise și promisiuni. 

  Da, doamnă. 

 

  Dna Laura Kore 

  O parte dintre aceste investiții a fost propusă spre fazare, neexistând încă 

un răspuns clar al autorităților privind stadiul fazării, dacă sunt aprobate sau nu 

sunt aprobate la această dată. 

  Ce pot să vă spun este că nu mă ocup direct de Unitatea de Implementare 

și că un Raport amănunțit a fost pregătit pentru ședința de luni a Adunării Generale 

a Acționarilor, pe fiecare contract, cu toate sumele justificate și cu toate Notele de 

fundamentare la tot ce s-a prins în buget. 

  Nu am știut că este o descriere amănunțită și... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Sunt și eu în posesia acestui document, doamnă... 

 

  Dna Laura Kore 

  ... nu am delegat pe  nimeni de la unitate pentru... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... dar nu este răspunsul pentru întrebarea pe care am pus-o. 

  Eu, sincer, vă spun și, cred că și colegii mei sunt în asentimentul meu, nu 

pot să mandatez oricare coleg din acest Consiliu să aprobe un astfel de buget. Nu 

am cum. 
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  Nu pot să impun cuiva să accepte că există o premisă că s-ar putea ca 

acei bani, într-adevăr, să fie cheltuiți tot din fonduri europene, când nu am această 

siguranță și să mă trezesc în 2018 că trebuie să pun banii respectivi din bugetul 

propriu. Bun. 

  Aceasta este una. O problemă. 

  A doua problemă: aș avea rugămintea la dumneavoastră, atunci când 

faceți un buget, să fiți mult mai clari. 

  Scrieți, pe de o parte, că aveți venituri de vreo 561 milioane de lei, 

pentru investiții, fonduri europene, IDD  s.a.m.d. și, după aceea, uitându-ne prin 

hârtiile acestea, mai atent, vedem că, de fapt și de drept, dumneavoastră nu ați 

cheltuit decât vreo 135 milioane. 

  Aceasta, așa, pentru buna informare a colegilor noștri.  

 

  Dna Laura Kore 

  Așa este. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre  

  OK. Și vreau să felicit pe cei care sunt la Departamentul, 

Compartimentul Financiar – Contabil de la „Hidro”. 

  Domnule, execuția bugetară este fix sută la sută. 

  Felicitări, domnilor, nu știu cum ați reușit! Haideți să fim serioși. 

Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  S-a înscris... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Două secunde! Îmi cer scuze! 

   Grupul PNL, pentru lipsa acestui răspuns, se va abține de la aprobarea 

mandatării colegilor noștri din „Hidro Prahova”, pentru că nu vreau să fie luați, 

ulterior, la întrebări, pentru niște premise. Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Cornea, domnul Neaga, domnul Auraș Dragomir... Imediat!

  

  Vă rog, domnul Cornea! 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Da. Eu am o întrebare mai mult retorică: la poziția 17, „Achiziție 

directă”, scrie „Aparat de spălat sub preș”, adică avem multă mizerie băgată sub 

preș la „Hidro”, de avem nevoie de aparate de spălat sub preș? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aici cred că vrea să spună... 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 
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  A ieșit preș, până una – alta. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  O greșeală de tehnoredactare. Vă rog, domnul Neaga, care sunteți și 

membru AGA, dacă nu mă înșel. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Da, este adevărat, sunt membru AGA la „Hidro Prahova”. 

  Acum, în parte, domnul consilier Dobre, are dreptate. 

  În niciun caz, faptul că dumneavoastră mă mandatați să votez acest 

buget, eu aș interpreta așa: pentru aprobarea, sau nu, a bugetului de la „Hidro”, 

pentru că trebuie să vă spun că materialul, pe care dumneavoastră îl aveți la mapă, 

nici noi nu l-am văzut. 

  Deci, mi se părea firesc ca, mai întâi să îl vedem noi... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Ora 18,00, domnul consilier! 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Ora 18,00... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre  

  Ieri. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  ... iar, domnul președinte... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  ... poate ar fi fost bine să fie aici domnul director Semcu, că dânsul știe 

mai bine. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. Sunt de acord. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Nici noi nu vrem să avem probleme. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Neaga. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Chiar dacă ne dați mandatul, aprobăm, sau nu. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 
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  Așa. Domnul Auraș, vă rog! 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Și eu vorbesc tot în calitate de membru în AGA „Hidro”. 

  Așa cum arată proiectul de hotărâre, din punctul meu de vedere, în 

această formă, dacă l-am aproba, ar fi un proiect de hotărâre care nu respectă legea, 

pentru că mandatul imperativ dat unor consilieri județeni nu există, iar, în acest 

articol 1 - „se mandatează reprezentanții Consiliului județean Prahova în AGA, la 

„Hidro”-, adică noi, să votăm, să aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli, 

conform Anexei la prezenta hotărâre, adică, dumneavoastră, dacă îl aprobați, îl 

aprobați în Consiliul județean și noi, cei patru consilieri județeni care ne ducem 

acolo, indiferent de modul cum am votat aici, sau cum am apreciat că trebuie să 

votăm în această Adunare Generală, suntem obligați să ridicăm mânuța sus. 

  Personal, eu nu voi face așa ceva. 

  Deci, ori modificați acest proiect de hotărâre și spuneți, exact, mă rog, 

sau în varianta pe care și domnul consilier județean Neaga o spune, ori nu vom 

vota nici noi acest proiect de hotărâre, în acest moment... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  ... pentru că, așa cum a spus și domnul consilier Neaga, ședința AGA, în 

care noi vom dezbate acest proiect de buget, este programată pentru data de luni. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. 

  Haideți, să concluzionez eu, dacă îmi permiteți! 

  Sunt de acord cu absolut toate luările de poziție, în afară de cea a 

domnului Cornea. 

  Îmi cer scuze, dar aceasta este! 

  Și v-aș propune un lucru: aș propune amânarea, prorogarea acestui ..., 

cum vreți dumneavoastră să îl numiți, pentru o ședință ulterioară, extraordinară, 

cum am făcut și cu celelalte Parcuri, în care conducerea, împreună cu UIP-ul, 

împreună cu… 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  ADI. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ADI, corect, care pot furniza niște răspunsuri la ceea ce și-au propus 

dânșii, prin acest buget, pe care vin să îl susțină în fața noastră... 

  Aș avea un singur comentariu de făcut la această problemă, în afară de a 

vă supune la vot această amânare: ar trebui să vorbiți cu domnul Semcu, care, din 

ce am înțeles, este responsabil de Colegiul 7, deci, cred că vă cunoașteți destul de 

bine. 
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  Domnul Neagoe, nu intrăm pe 1, la Colegiul 1, pe 7 puteți să vorbiți cu 

domnul Semcu, deci, nu ar fi o problemă. 

  Vă rog, domnul Danielescu, toată stima! 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Domnul președinte, v-ați adresat domnului consilier județean Cornea, că 

eu sunt pe Colegiul 5. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, domnul Cornea este pe 8. 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Am înțeles. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Lăsați-l! 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Deci, la dânsul v-ați referit. Mulțumesc. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Domnul vicepreședinte, acum, din punctul meu de vedere, dacă felul în 

care a fost întocmit, prezentat, susținut, proiectul de buget la „Hidro Prahova” lasă 

de dorit, este un lucru total diferit de ceea ce avem noi de aprobat, pentru că 

reprezentanții în AGA pot discuta acest proiect, până are forma în care poate fi 

aprobat. 

  Deci, noi trebuie să ne facem treaba, adică dumnealor, să le dăm mână 

liberă să discute și să își rezolve această problemă și, după ce am luat această 

hotărâre, dumnealor or să discute proiectul, până are forma... altminteri, îi 

împiedicăm și de ce să împiedicăm aprobarea unui proiect? 

  Și toți știm că proiectul este esențial pentru funcționarea societății, așa, 

din niște motive care, practic, nu sunt... 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Le bănuim. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  ... nu sunt compatibile cu ceea ce avem noi de făcut. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aveți perfectă dreptate. 

  Domnul secretar spune altceva.  

  Spune că această mandatare specială, pe care noi le-o dăm în această 

ședință, ar fi și obligativitatea dânșilor să voteze pro sau contra bugetului. 

  Deci, dacă aprobăm, îi obligăm să voteze pentru. 
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  Dl. Sebastian Danielescu 

  Nu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ceea ce spuneți dumneavoastră este corect, dar, după ce au discuțiile în 

AGA, să vină și să ceară această mandatare. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Nu, deci, noi doar îi împuternicim pe dumnealor, ca să poată aproba 

proiectul, nu le impunem nimic, pentru că, altminteri, aprobam noi proiectul de 

buget aici. 

  Adică, nu își avea rostul acțiunea, în sine. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul secretar, vă rog! 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Da, este un mandat special și el se repetă de mulți ani. 

  A fost exact în aceeași formulă, pentru a evita ceea ce spuneți 

dumneavoastră, că vă duceți și acolo vă puteți schimba opinia, urmare a 

dezbaterilor ce au loc, poate fi evitată această chestiune, prin discuții prealabile în 

AGA, cum se face la societățile comerciale la care suntem acționar unic. 

  Acolo se vine cu propunerea însușită de membrii AGA și atunci este 

eliminată chestiunea pe care o spuneți dumneavoastră. 

  Altfel, este un mandat special și el se dă în această formă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și el să voteze pentru, dacă aprobăm. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Nu știu aceasta. 

  Deci, noi nu putem să îi obligăm să aprobe un proiect despre care nu 

știm aproape nimic și nu știu nici dumnealor, adică, mie... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cred că cea mai bună soluție… 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  .... reacția dumnealor mi se pare justificată, dar nu mi se pare normal să 

blocăm noi acțiunea, în sine, de aprobare a bugetului pentru „Hidro Prahova”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este foarte corect și nu încercăm să facem acest lucru... 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Da. 



19 

 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

               ... mai ales că au atâtea probleme... 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Oricum, este un punct de vedere. Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumesc și eu. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Domnul președinte! Întrebare. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Întrebare. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Deci, obiceiul nostru era ca, înainte de a face analiza acolo, să primim 

acest mandat, pe care niciodată nu l-am interpretat imperativ. 

  Acolo am analizat și, în funcție de ce am găsit acolo, am zis da sau nu și 

am susținut în plenul Consiliului. 

  Acum, noi mai discutăm bugetul la „HidroPrahova”? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bineînțeles că da, domnul Neaga. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Am înțeles. Bine. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă supun amânarea pentru o ședință extraordinară în luna martie, a 

acestui proiect pe ordinea de zi. 

  Cine este pentru? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  În prima decadă. 

    

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Haideți, nu putem să punem ședința pe 8 Martie. 

  Aș prefera, undeva pe 9, în prima decadă. 

  Vă rog! Cine este pentru amânare? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  Vă mulțumesc. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi pentru 

amânare și o abținere (Danielescu Sebastian). 
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  (Domnul consilier județean Manta Adrian, a revenit în sala de ședință). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 5 pe ordinea de zi avem proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, pentru Societatea 

Comercială „Ploiești Industrial Parc”. 

  Avem prezența domnului director aici, lângă noi. 

  Dacă aveți, adresați întrebări. 

  Vă rog, domnul Dobre! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. Avem niște... 

 

  Bogdan Andrei Toader 

  Neclarități. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu... 

 

  Dl. Bogdan Florin Dobre 

  Dileme. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

                ... desemnarea unor reprezentanți, aprobarea unor... 

  Da, deci, avem și fără întrebări. Stați liniștiți! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aveți? Este bine. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Bun.  

  „Parcul Industrial Ploiești”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cel mai mare, cel mai frumos Parc. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Așa.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Din Prahova. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

                Aș dori și eu să știu, pe bugetul din 2015, pentru ce s-au cheltuit 70 mii 

de lei pentru reclamă și publicitate? 

  În al doilea rând, m-am uitat un pic pe bugetul de investiții. 
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  Aici nu am observat stipularea vreunei sume de bani, măcar pentru 

partea de proiectare. 

                    Sunt demersuri pentru a se prelua „Parcul Industrial Bărcănești”, în 

cadrul „Parcului Industrial Ploiești”. 

  Principala problemă din „Parcul Industrial Bărcănești” și faptul că acolo, 

deocamdată, nu avem picior de investitor, este lipsa de utilități și nu am văzut în 

acest buget, pentru „Parcul Industrial Bărcănești”, că așa am văzut că treceți 

dumneavoastră, Mizil, Urlați și alte investiții pe care le mai faceți, deci, la 

Bărcănești nu am văzut trecută nicio sumă. 

  Bine, poate, pe de o parte, nu treceți, pentru că încă nu este în 

patrimoniul dumneavoastră zona respectivă, dar, totuși, cred că trebuie să avem 

intenție, pentru că, altfel, o să mai stăm câțiva ani de zile până când vom facem 

ceva în zona respectivă. 

  Și aici aș vrea un răspuns. 

  Deci, pentru prima oară... 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Pentru prima întrebare. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Bun. 

  În momentul acesta, promovarea s-a făcut cu celeritate pentru zona 

Mizil. 

  Deci, lăsând la o parte zona Ploiești, care este... are ocupare sută la sută 

și Urlați, am făcut promovare pentru..., în exclusivitate, de fapt, pentru Mizil: pe 

suport Media, pe suport Net, pe suport Mecanic – hârtie, ziar și altele. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru atragerea investitorilor. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Pentru atragerea investitorilor. Bun. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ca să fim mai expliciți. 
 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Ca și concretizare, avem acum, încheiat deja, contract de cesiune, 

„Arcade” se numește, pentru 3,4 ha. 

  Deja sunt la faza de autorizație de construcție – produse din lemn 

stratificat pentru export. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La Mizil. 
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  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Clienții sunt foarte simandicoși, doresc ceva avangardist, în sensul că vor 

ceva, o clădire futuristă, într-un cuvânt și fabrica la fel. Deci... 

  Va trebui, în momentul acesta, să ne sincronizăm, cumva, investițiile, cel 

puțin pe 125 de metri, cât are deschiderea… 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am văzut că ați pus la Investiții aproape 1 milion de euro. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da, aceasta este total viabilizare, nu îi alocăm pe toți. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog! 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Deci, nu îi alocăm pe toți. 

  Acesta este 4,7 - ce a spus proiectantul, la vremea respectivă, exact tot ce 

înseamnă viabilizare, „Parc Industrial Mizil”. 

  Deci, nu o să ne apucam să viabilizăm tot Parcul, atâta timp cât... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Avem un singur investitor. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Nu, avem trei, în momentul acesta, dar, mă rog, facem un drum, o să 

facem canalizare și  iluminat public. 

  Aceasta presupune, undeva, estimez, 900 mii, până într-un milion. 

  Ca să vă răspund și la a treia, sau, mă rog, la întrebarea privitoare la 

Bărcănești, nu avem cum să purcedem la a introduce ceva în bugetul de investiții la 

Bărcănești, chiar în momentul acesta, având în vedere că,... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu s-a finalizat. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  ... condiția sine qua non este de a depune documentele  financiare până la 

30 mai, ambele Societăți Comerciale. 

  În acest moment, ca deadline, una din Societățile Comerciale, cu 

siguranță, „Parcul Industrial”, că el este mai pricopsit, va face selecție de ofertă 

pentru Societatea care va proceda, sau firma, sau persoana abilitată, care va 

proceda la efectuarea proiectului. 

  Deci, sunt firme românești, sunt firme germane, sunt firme... poate să fie 

„PricewaterhouseCoopers”. 

 



23 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  „Coopers”. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  ... poate să fie, nu știu, „Colliers” poate să fie oricine altcineva. 

  Proiectul de fuziune, este o lucrare. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Este o procedură destul de complexă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. OK. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Societatea absorbantă, numai în momentul acela va putea să vină cu 

rectificări... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru... 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  ... pentru... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Investiții. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am înțeles. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  ... în zona respectivă. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc mult. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumim. Ați fost foarte explicit. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mai am câteva detalii. 

  Vedeți că nu există ștampila celor de la Compartimentul economic, 

pentru acest buget, aceasta, așa, ca formă, nu există, nu există decât o semnătură, 

da... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Există? Există. 
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  Uitați, doamna Dovîcă este acolo prezentă și vă poate... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu știu, pe copia pe care o am eu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Copia. Au aprobat... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am văzut că faceți trei angajări. 

  Sunt acele trei persoane care vor intra în... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Arhivă. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Arhivă? 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Nu, acele trei persoane, la care le-ați dat gir anul trecut, când am venit... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, dar sunt cele trei persoane de la Arhivă. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  De la Arhivă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De la Arhivă, v-am spus. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Dar, care au fost deja... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru Arhivă. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am văzut că aveți... 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  …rectificate de anul trecut.  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Văd că aveți un salariu mediu brut de vreo 3.000 de lei pe lună și o 

productivitate la vreo 600 mii de lei pe persoană. OK. Bun. 
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  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Fac eu o completare. Acolo nu am putut să ascundem costurile privitoare 

la ce înseamnă Arhivă, în momentul acesta, dar vă pot spune că, dacă nu luni, marți 

semnăm contractul cu  Calsonic Kansei pe1,8 km. 

  A păstrat Consiliului județean 4 km... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Mulțumim. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Sperăm ca, până în iulie, să vă ducem acolo, să... în întuneric. 

  Avem 16 km, presupun că o să ...sigur îi vom umple. 

  Ce vedeți venituri acolo, nu sunt decât 35 mii. 

  Vă fac o estimare rapidă: cu costurile de inițializare și depozitare – 

conservare, fără digitizare, veniturile totale ar trebui să fie undeva pe la 505 mii, 

anual. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, eu mă refeream și la productivitatea pe care o aveți pentru... per 

persoană per an, ceea ce, din punctul meu de vedere, comparând cu alte Parcuri și 

ce mai știu eu, este OK. 

  Mulțumesc mult pentru răspunsuri. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă mai aveți alte întrebări la acest punct de pe ordinea de zi? 

  Domnul director este, văd, foarte bucuros să vă răspundă. 

  Are atât de multe întrebări, vă dați seama. 

  Ce am fi făcut dacă am fi avut încă pe ordinea de zi cele două Parcuri? 

  Da, este o întrebare. O să aflăm răspunsul în ședința viitoare, în episodul 

viitor. 

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

cineva? Unanimitate. 

  Vă mulțumesc. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 6 pe ordinea de zi avem proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea 

Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A. 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Vreau să se consemneze că eu nu particip la vot. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. Mulțumesc. 
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  Domnul Cornea nu participă. 

  Avem aici pe domnul director Bănică, pe doamna director economic. 

  Dacă sunt întrebări? 

  Vă rog, domnul Auraș Dragomir. 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Domnule președinte, deși nu aș fi dorit acest lucru, trebuie să vă spun că 

eu nu voi vota acest proiect de hotărâre pentru că, contest legalitatea Hotărârii nr. 6 

din 16 februarie 2016 a Adunării Generale a Acționarilor, ca fiind luată fără 

respectarea prevederilor legale în vigoare, în special a Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova din 2015, pe care noi am aprobat-o și, de asemenea, pun sub 

semnul întrebării Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din 8 februarie 2016, 

având în vedere faptul că, în prezent, Consiliul de Administrație al Societății 

„Plopeni Industrial Parc” este format din patru membri, în condițiile în care 

Ordonanța nr. 109/2013 spune că numărul minim trebuie să fie de cinci membri. 

 

  (Domnul consilier județean Cornea Dănuț Marcel, a ieșit din sala de 

ședință).  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Vă mulțumesc. 

  Vă rog, domnul Dobre. 

 

  (Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan, participă la lucrările 

ședinței de la acest moment și de la acest punct al ordinii de zi). 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  M-am uitat un pic pe bugetul „Parcului Industrial Plopeni” și am 

observat următoarele lucruri: veniturile financiare, dumneavoastră le aveți la 238  

mii. 

  Profitul îl aveți la 12 mii, ceea ce înseamnă că profitul din exploatare nu 

există, este pe minus, adică sunteți pe pierdere, teoretic. 

  Acesta este un aspect. Bun. 

  Dar ceea ce mi se pare de-a dreptul... haideți, să nu folosesc cuvinte…, 

este următorul lucru: că aveți bonus-uri, adică dumneavoastră, teoretic, sunteți pe 

pierdere și aveți bonus-uri salariale, dumneavoastră aveți salariul mediu, pe 

angajat, mai mare decât la „Parcul Industrial Ploiești”, care are productivitatea 

muncii de cel puțin trei ori mai mare decât a dumneavoastră și am văzut că treceți 

suma de bonus-uri mai mare, în 2016 decât cea din 2015. 

  Nu știu organigrama de la „Parcul Industrial Plopeni”. 

  Există un singur director? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, doi. 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Sigur? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sigur. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Bun. OK. 

  Să spunem, atunci, că... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sunt 21 de angajați, în total. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  19. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  19, că două posturi au fost vacantate și au fost... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Bun. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

               ... blocate de către AGA, pentru a fi ocupate. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Chiar și în aceste condiții și în condițiile date despre ceea ce discutam 

aici, salariul directorilor este foarte mare….. 

 

  Dl. Dorin Tudora 

  Mai mare decât la Parcul Industrial Ploiești… 

 

  (Domnul consilier județean Nicolai Marius, a ieșit din sala de ședință). 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

   …mai mare decât ….auziți... Deci, domnilor și, ceea ce este cel mai 

deranjant, este că, pentru acest buget, construcția lui se face pe aceleași principii: 

venituri financiare 238 mii de lei, profit 12 mii de lei.  

  Domnilor, eu cer demisia acestui director. 

  Nu se poate așa ceva. 
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  Avem datele aici. 

  An de an, dacă nu se găsesc soluții, variante de lucru, ca dumneavoastră 

să aveți profit în exploatare, ani de zile, dar bonus-uri, salarii mari, da, demisia, 

domnilor! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, domnul Bănică. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și nu aprobăm... grupul PNL nu va aproba acest buget. 

  Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cred că ne-am dat seama, din ce ați spus mai devreme, de acest lucru, 

dar, vă mulțumim, pentru că ați ținut să menționați. 

  Domnul Bănică, vă rog. 

 

  Dl. Alexandru Bănică 

  Domnul Dobre, vânzarea cazărmii Ciuperceasca, deci s-au vândut 

fondurile fixe care produceau bani, și în momentul de față există un depozit în 

bancă de la care nu avem voie să cheltuim decât dobânda. 

               Această dobândă este de 238. 

  Parcul, de la început, nu și-a putut asigura, doar din exploatare, 

veniturile. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Care sunt, atunci, măsurile propuse de dumneavoastră pentru 

eficientizarea activității de acolo? 

  Uitați-vă, avem aici un Parc și are de trei ori mai mare productivitatea, 

da? 
 

  Dl. Alexandru Bănică 

  Depinde structura producției,  și de structura personalului. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Ce producție aveți dumneavoastră acolo? 
 

  Dl. Alexandru Bănică 

  19 oameni avem, majoritate cu studii superioare, nu avem muncitori, 

dânsul are… 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Stați așa, că acum nu vorbeam... vorbeam de productivitate. 

  Sunt două lucruri diferite. 

 

  Dl. Alexandru Bănică    

  Productivitatea muncii, dumneavoastră vedeți că este în creștere. 



29 

 

       Deci, avem închiriat, din „Parcul Plopeni”, 88%. 

  Deci... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Domnilor... 

 

  Dl. Alexandru Bănică 

               ... mai mult nu se poate închiria. 

  Ați prevăzut...? 

 

  Dna. Georgiana Bugoi 

  Contractele au fost pe 15 ani și au fost toate semnate în 2003. 

 

  Dl. Alexandru Bănică 

  Indiferent ce am face nu se poate asigura … 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Domnule, eu cred că un manager, măcar vine în fața noastră cu un 

proiect de îmbunătățire a activității, de reducere a unor costuri, inclusiv salariale, 

dacă este cazul, da? 

 

  Dl. Alexandru Bănică 

  Deci, nu există altă soluție, decât... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu există altă... 

  Dați-vă demisia! 

  Vrem soluții, nu că nu există alte... Simplu! 

  Hârtie albă: Domnule președinte, Subsemnatul...  - adrese, nu știu ce, 

CNP-uri -, îmi dau demisia, că nu sunt în stare să aduc Societatea pe profit. 

Simplu! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles, domnul Dobre. 

  O să... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Haideți, să nu facem mișto, unii de alții! Mulțumesc. 

 

  Dl. Alexandru Bănică 

  Nu facem mișto, domnule! 

  Dar trebuie să vedem ce este concret. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Bănică! 
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  Domnul Alexandru Bănică 

  Nu se poate face... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Ați avut ani de zile, să vedeți ce este concret. 

  Ne-am săturat de concretul dumneavoastră! Vrem rezultate! 

 

  Dl. Alexandru Bănică 

  Nu se poate închiria mai mult de 88%. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bănică, vă rog, stați jos, că o să îi explic eu domnului Dobre, imediat! 

  Domnul Dobre, apropo de acești ani, despre ce ani vorbiți? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Despre care doriți dumneavoastră. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Despre care doresc eu. 

  Vreți să vorbim despre anii 2003, 2005? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre  

  Da. Vorbim. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Dobre... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

                  ... mi-ar plăcea să cred că aveți o poziție constructivă, în privința acestui 

Parc. 

  Am apreciat aceasta mereu la dumneavoastră. 

  Faptul că încercăm, când vedem că un Parc, o Societate, nu se descurcă... 

   Vreau să vă spun că am fost în AGA, la dânșii, până să devin 

vicepreședinte, am fost acolo și am analizat foarte multe perspective care ar 

putea... 

  Dar, având în vedere locația, Plopeni, drumurile, infrastructura rutieră, 

zona, care este de așa natură, încât, doar printr-o reconversie profesională, la scară 

largă, asupra acelor cetățeni, nu ai... 

  Una: firmele nu vin, cum vin într-o locație cum este „Parcul Ploiești”, 

într-o locație, cum ar deveni „Parcul Bărcănești”... 

  Oricât ne-am strădui noi, ei trebuie să își achiziționeze niște zone noi 

unde să dezvolte. 
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  Am și eu o întrebare: sunt conștient, ei trăiesc de pe urma dobânzii a 

acelor sume care au fost încasate de pe urma vânzării Ciuperceasca. 

  Acesta este adevărul. 

  Și, din exploatare, sunt - în momentul în care am plecat eu din AGA erau 

pe zero, așa țin minte, nu erau pe minus cu exploatarea -... 

  Între timp, din ce am înțeles, au mai plecat niște chiriași, chiar lăsând 

datorii în spatele lor, pentru că nu și-au plătit utilitățile, nu și-au plătit la ultima 

lună, sau la ultimele două luni. 

  Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș vrea o atitudine constructivă... 

Fac o... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Constructiv: haideți, să mai reducem din costuri! 

  Tăiați... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Bonificațiile.....  Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aceasta este o atitudine cât de cât constructivă. 

  Mi se pare normal să nu aibă bonus-uri salariale mai mari ca „Parcul 

Ploiești”. Aceasta, da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Să nu existe. Zero. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sau să nu existe. 

  Dar mi-ar plăcea, în același timp, având în vedere creșterea salarială, 

care a avut loc la bugetari, să se întâmple și la acești oameni, 12%, sau cât este. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Vreau rezultate! 

  De aceea suntem unde suntem! 

  Atâta timp cât se semnează contracte de management... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Faptul că ați cerut un proiect, un program de activitate, cu ce se poate 

întâmpla, aceasta mi s-a părut iar constructiv și, aceasta o să îl rog pe domnul 

Bănică să vină cu o strategie, da? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu se poate să aprobi... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  În privința aprobării: întrucât ședința extraordinară este pe data de 9 și 

mi-ar plăcea ca acele bonus-uri... 

                 Luna martie, 9 martie, îmi cer scuze, nu știu, este Ziua bărbatului, pe 9 

martie? Nu mai țin minte. Da? 

  Este o zi perfectă, atunci. 

  Mi-ar plăcea, până atunci... 

  Mi-ar plăcea, atunci, să veniți cu o propunere justificată, față de 

veniturile pe care le aveți, în privința salariilor și a bonus-urilor salariale, în 

special, să tindă spre zero. 

  Vă mulțumesc și vă supun aprobării amânarea acestui punct pe ordinea 

de zi. 

  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  Domnul Danielescu și... 1, 2, 3, 4 abțineri am numărat și aș vrea să vă 

lămuriți și cu privire la ceea ce a menționat domnul Auraș Dragomir. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi pentru 

amânare și 4 abțineri (Enescu Rareș Dan, Danielescu Sebastian, Niță Cătălin 

Răzvan și Costin Zaharia). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vreți să luați cuvântul la acest punct, sau vă abțineți, domnul consilier? 

 

  Dl. Cătălin Răzvan Niță 

  Vreau să iau cuvântul. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  În privința votului, v-ați abținut? 

 

  Dl. Cătălin Răzvan Niță 

  Da! 

 

  (Domnul consilier județean Cornea Dănuț Marcel, a revenit în sala de 

ședință). 

 

  Dl. Cătălin Răzvan Niță 

  Domnule președinte, doar vreau să vă spun că, colegul nostru, Auraș 

Dragomir, a fost la acea ședință pe care o contestă acum. 

  Nu știu de ce nu a contestat-o atunci. Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, vă rog, nu răspundeți, domnul... 

  V-aș ruga ca această discuție să o aveți în prima AGA convocată, când 

va trebui să votați bugetul, fără acele bonus-uri, care tind spre zero. 
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  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Domnule președinte, o să vă cer permisiunea să îi explic domnului 

consilier, după, dânsul fiind mai tânăr decât ceilalți, neavând experiență, pricepe 

mai greu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu vreți să îi explicați în acea ședință AGA? Nu cred... 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Dar o să îi explicăm din nou. 

  Apropo de chestiunea aceasta, eu nu am vrut să intru în detaliile legate 

de buget, pentru că îi respect pe colegii consilieri județeni din această Adunare 

Generală. 

  Noi aceste lucruri le-am dezbătut în Adunarea Generală. 

  Problema a fost că, din cei șapte consilieri mandatați să facă parte din 

AGA, în prima ședință au fost decât trei voturi pentru, iar în a doua ședință știu că 

nu au participat decât trei consilieri județeni. 

  Eu nu am spus că nu am participat la acea ședință, dar, probabil, se va 

lămuri domnul Niță. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Exact. 

  V-aș ruga să vă lămuriți această problemă în următoarea AGA, care va fi 

până în 9 martie. Bun. 

  Vă mulțumesc. 

  Acest punct a fost amânat. 

  Aș dori să trec la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi.  

  Este un proiect cu două treimi, v-am stipulat dinainte, proiect de hotărâre 

privind transmiterea dreptului de administrare, constituit în favoarea Consiliului 

județean Prahova, asupra unui imobil - teren proprietate publică a municipiului 

Ploiești, în favoarea unității administrativ – teritoriale titulară a dreptului de 

proprietate publică. 

  Aici, cum bine știți, s-a terminat proiectul, parte integrantă din proiectul 

„Managementul deșeurilor”, închiderea Rampei Ploiești. 

  Cred că ați văzut cu toții filmulețul, cum arată Rampa, este vorba de 31 

ha, care ne-au fost transferate în proprietatea noastră, în administrare, pentru 

derularea acestui proiect și acum îl dăm înapoi. 

  Vă rog, domnul Dobre! 

 

  (Domnul consilier județean Nicolai Marius, a revenit în sala de ședință). 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Felicitări pentru că l-ați finalizat! 

  Vedeți să nu trebuiască să dăm banii înapoi, apropo de discuția de la 

Diverse! Mulțumesc. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Gândirea dumneavoastră constructivă și optimistă, suportul pe care îl 

oferiți... 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Realistă! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... ne ajută întotdeauna! Bun. 

  Dacă nu sunt alte probleme, la acest punct de pe ordinea de zi, vă anunț 

că este un proiect, din nou, cu două treimi și vă supun la vot. 

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

  Vă mulțumesc. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A votat și domnul Nicolai? Da? Vă mulțumesc. 

  La numărul 8 pe ordinea de zi, avem un proiect de hotărâre privind 

transmiterea unui sector din drumul județean DJ 102I Câmpina – Lunca Mare – 

Teșila – Trăisteni – Limită județ Brașov, din domeniul public al județului Prahova 

și din administrarea Consiliului județean Prahova, în domeniul public al statului și 

în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către 

CNADNR a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor. 

  Am primit, în cursul anului trecut, o solicitare de la Compania Națională 

de Administrare a Drumurilor, o solicitare, prin care ne rugau să intabulăm acest 

drum și să îl transmitem către dânșii, în administrare, în proprietate, scuze, pentru 

realizarea unui drum național, ca variantă la DN1. 

  Noi am fost foarte încântați. 

  Am înțeles că s-a trecut și în Master Planul de transporturi, la nivel 

național și am ajuns în fază finală, cu ceea ce trebuia noi să îndeplinim – 

intabularea drumului – și acum este pasul următor – transmiterea către dânșii a 

acestui drum în proprietate. 

  Dacă aici aveți... este un proiect cu două treimi, în aceeași măsură, este 

un proiect care, noi sperăm să își urmeze cursul, să avem încă un drum național pe 

teritoriul județului, care să ne ajute foarte mult ca ieșire către județul Brașov, 

ieșirea este exact la Săcele. 

  Dacă nu sunt comentarii sau luări de cuvânt... 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  Mai avem niște drumuri… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Mai avem niște drumuri, să le trecem și pe acestea către... 

  Aș vrea să fac două mențiuni și o să fiu foarte scurt. 
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  Vreau să vă spun că dânșii, în privința centurilor ocolitoare de la 

Comarnic și de la Bușteni, au avut procedura de licitație. 

  Am înțeles că s-au deschis ofertele săptămâna trecută. 

 

  Dl. Zaharia Costin 

  S-au respins din nou, s-a amânat procedura, s-a dat înapoi caietul de 

sarcini. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cu părere de rău, da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  După ce s-au deschis ofertele? 

  

  Dl. Zaharia Costin 

  Nu, au cerut niște lămuriri care trebuia obligatoriu să…  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  S-a amânat. Oricum, sunt într-o fază destul de avansată. 

  În același timp, din discuțiile pe care le-am avut la Ministerul 

Transporturilor, am avut surpriza să aflu că s-a realizat Studiul de fezabilitate 

pentru Centura ocolitoare de la Câmpina, ceea ce este un lucru bun. 

  În aceeași măsură, sperăm ca lucrurile să meargă pe un făgaș normal și 

să avem cât mai repede aceste drumuri realizate. 

  Dacă nu aveți comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, vă supun la 

vot. 

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

  Vă mulțumesc. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 9 - este vorba despre proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Prahova în Consiliul de 

Administrație la Școala Gimnazială Specială nr. 1.  

  Aici, vă spun, sincer, nu am primit nicio nominalizare din partea niciunui 

grup politic, până în acest moment. 

  Dacă nu va exista nicio nominalizare, o să îmi permiteți să desemnez eu 

o persoană din aparatul propriu. 

  Așa trebuie, din aparat? 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Da, persoana care trebuie înlocuită la ora aceasta, făcea parte din 

aparatul propriu. 

  Era Oana Ungureanu. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamna Oana Ungureanu. 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Da. Care s-a transferat. 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  E obligatoriu? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu este obligatoriu să fie din aparat. 

  V-aș ruga frumos, dacă aveți vreo propunere. 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Avem o propunere. Doamna Popovici. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Vă rog! 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Doamna Popovici, am dori noi să fie. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamna Popovici? 

 

  Dna. Elisabeta Popovici 

  Dar nu trebuie din aparat? 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Nu trebuie. 

    

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu trebuie din aparat. A fost, dar nu...    

    

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Nu este obligatoriu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Avem o propunere. Mai există altă propunere? 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Nu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă nu mai există, vă supun la vot această propunere, care există acum: 

doamna Popovici. 
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  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  Vă mulțumim. 

 

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

 

  (Domnul consilier județean Cornea Dănuț Marcel, s-a retras de la 

lucrările ședinței). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. 

  La numărul 10 avem proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării 

de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către 

Societatea Comercial „Plopeni Industrial Parc” S.A. 

 

  Dl. Dan Ciolac  

  Două treimi din conducere a plecat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, o avem pe doamna juristă. 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  Este ceva important. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Probabil, s-au dus să analizeze bugetul. 

  Dacă doriți să le explicați... 

  Eu știu pentru ce aveți nevoie de consultanță, asistență și reprezentare, 

dar, dacă sunteți drăguță, să le spuneți, în câteva cuvinte, domnilor consilieri, m-ați 

ajuta foarte mult. 

 

  Dna Anca Bodunescu 

  Este vorba despre vânzarea obiectivelor de la Ciuperceasca. 

  Foștii locatari și actualii proprietari au acționat în instanță societatea 

noastră, solicitând să constate instanța dacă a fost respectată legea, cu privire la 

încheierea acestor contracte de vânzare – cumpărare. 

  Este vorba de niște sume colosale. 

  Una dintre societăți ne cere 7 milioane de euro, bani foarte mulți, pe care 

societatea noastră nu îi are, în momentul de față. 

  Este vorba despre o altă societate, care, la fel, a solicitat să se pronunțe 

instanța, cu privire la legalitatea acestui contract de vânzare – cumpărare și, în 

situația în care se constată că nu sunt întocmite, cu respectarea legii, să se restituie 

prețul de vânzare și, implicit, revenirea imobilului la societatea noastră și mai este 

vorba și despre un proces, penal în care societatea noastră s-a constituit parte 

civilă: este vorba despre 18 milioane de lei, care, probabil că vor fi actualizați. 

  Sunt sume mari, care implică societatea foarte mult și... 
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  La Serviciul juridic nu există decât o persoană care se ocupă cu așa ceva, 

sunt procese care vin în fiecare zi... 

  În procesul penal, eu am fost audiată, în timpul cercetărilor, ca martor, 

pentru că, la momentul respectiv, lucram în societate, momentul în care s-au făcut, 

mă rog, vânzările. 

  Deci, oricum, eu nu pot reprezenta societatea în instanță. 

 

  (Domnul vicepreședinte Toader Bogdan Andrei, a ieșit din sala de 

ședință). 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Dacă sunt comentarii, pe acest subiect? 

  Domnul Manta. A, ați vrut să votați? 

 

  Dl. Adrian Manta 

  O singură întrebare. Nu. 

  Câți juriști avem în Societatea „Parc Industrial Plopeni”? 

 

  Dna Anca Bodunescu 

  O singură persoană. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Unul? Da. Nu am fost atent. Mulțumesc mult. 

 

  Dna Anca Bodunescu 

  Eu sunt consilier juridic cu atribuții de reprezentare.  

 

  (Domnul Vicepreședinte Toader Bogdan Andrei, a revenit în sala de 

ședință). 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Bine. OK. 

  Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

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

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  La punctul 11 sunt bine cunoscutele modificări de state de funcții și la 

punctul 11 și la punctul 12, dar la punctul 11 este vorba de modificarea statului de 

funcții și aprobarea Regulamentului de funcționare al aparatului de specialitate al 

Consiliului județean. 

  Ce s-a întâmplat, domnul secretar de am modificat?  

 

  Dl. Mihail Pavel 

  După aprobarea organigramei a trebuit modificat regulamentul. 
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  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Regulamentul, OK. 

  Domnul Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  Aș fi vrut să fac câteva remarci, cu privire la forma în care acest proiect 

a fost prezentat și mă refer, în special, la modul în care a fost prezentat 

Regulamentul, proiectul de Regulament. 

  Cred că, pentru mai ușoara parcurgere a lui de către colegii noștri, ar fi 

fost normal ca să existe o prezentare, într-o dublă ipostază - Regulamentul vechi, 

Regulamentul nou -, astfel ne-am fi dat și noi seama ce modificări s-au făcut. 

  Am văzut că există o încercare, o tentativă, de a ne spune ce s-a 

modificat, undeva, printr-un Raport, sau printr-o,...  stați un pic, într-un Referat, 

undeva, nu, într-un Raport, da, așa, dar nu este elocventă, un sumar de 

organigramă, la fel, având în vedere multitudinea de modificări pe care le-ați făcut 

și, la un moment dat, se vorbește de un centralizator de propuneri, făcut de către o 

serie de persoane din interiorul instituției Consiliului județean, prezentate 

președintelui Consiliului județean. 

  Cred că acest Raport ar fi trebuit să fie prezentat și consilierilor județeni, 

pentru a înțelege, cu toții, motivele pentru care se face această modificare de 

Regulament.  

  Este foarte greu de parcurs, sincer vă spun, bine, în miezul – nopții, cu 

atât mai mult, dar poate că ar fi trebuit să fie mult mai bine pusă la punct această 

prezentare. Mulțumesc.  

 

  Dna Elena Ion 

  A fost constituit un grup de lucru, care să aducă, în paralel, 

Regulamentul, deja în vigoare, cu propunerile și s-a constatat - prin comparație cu 

Regulamentul, deja în vigoare, cu propunerile Compartimentelor de specialitate și, 

având în vedere disfuncționalitățile -, că mai trebuiau aduse niște activități… 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Bun. Noi, aceasta am înțeles. 

  Eu vorbeam, strict, de forma de prezentare. 

  Să te apuci să citești, în miez de noapte, nu știu, vreo 30 de pagini, sau 

nu știu cât are acesta, mă rog, 52 de pagini și să înțelegi ce modificări s-au făcut și 

motivele... 

  Nu scrie nicăieri, clar: „S-au făcut modificările respective, pentru că 

avem sincope, în următoarele proceduri, în următoarele situații”... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Plus modificarea organigramei, care a generat astfel de sincope. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Păi, da, dar ar fi trebuit, măcar și aceea, pe undeva, pe aici, să fie 

anexată. 
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  Dna Elena Ion 

  De aceea nici nu am spus modificarea Regulamentului, i-am zis 

aprobarea, având în vedere că structura este nou aprobată... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este nou, ca să zicem așa. 

 

  Dna Elena Ion 

  ... l- am luat, cum ar fi, de la zero. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De la zero. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, eu am solicitat, ca formă, plus acest centralizator, să știm și noi de 

ce, motive. Mulțumesc. 

 

  Dna Elena Ion 

  Îl avem. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Oricum el prezintă o îmbunătățire față de vechiul regulament. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aceasta a venit de la dumneavoastră. Este lăudabil. Vă mulțumim și vă 

supun la vot. 

  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  Vă mulțumim. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 12 pe ordinea de zi avem proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcții pentru „Biblioteca Județeană Nicolae Iorga”. 

  Doamna directoare, dacă nu mă înșel, este în sală, poate să vă furnizeze 

explicațiile de care aveți nevoie. 

 

  Dna Mihaela Radu 

  Avem o singură promovare, de la gradul II la gradul I. 

  S-au modificat pozițiile 8 și 9 din vechiul stat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumim. 

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

Unanimitate. 

 

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

 

  (Doamna consilier județean Sfîrloagă Ludmila, a ieșit din sala de 

ședință). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Camera Agricolă Județeană Prahova. 

  Doamna Enache este aici. 

 

  Dna Mita Enache 

  Da, doi debutanți care au trecut la gradul de consilier, de asistent. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De asistent. 

 

  Dna Mita Enache 

  Au terminat perioada de 1 an. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă aveți întrebări? 

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

    

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Pot să pun și eu o întrebare? 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, întrebarea, domnul Dobre! 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  Dumneavoastră, bugetul îl aveți din cadrul bugetului județean, nu? 

 

  Dna Mita Enache 

  Nu. De la Ministerul Agriculturii. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  De la Ministerul Agriculturii? A și noi nu... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Trece prin Consiliul județean. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  A, trece prin Consiliul județean. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sursa de finanțare este de la Minister, plus proiectele pe care le... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Câte proiecte ați făcut anul trecut? 

 

  Dna Mita Enache 

  Acum lucrăm la amenajare... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, câte ați făcut anul trecut? 

 

  Dna Mita Enache 

  Anul trecut am lucrat 42 de cereri de plată cu 4 oameni. 

  

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Deci, un proiect la 1,2 săptămâni. 

  Câți angajați sunt la dumneavoastră? 

 

  Dna Mita Enache 

  Noi suntem 19 oameni, dar lucrează pe proiecte europene, lucrează 4 

oameni, 3 și cu mine 4. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și restul? 

 

  Dna Mita Enache 

  Camerele agricole teritoriale. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  A, în teritoriu. OK, gata, am înțeles! Bine. 

 

  Dna Mita Enache 

  Și facem și formare profesională, deci venituri proprii avem din formare 

profesională și accesări…  

  

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și, cu amenajamentele pastorale, cum stați? 
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  Dna Mita Enache 

  Am predat 12 amenajamente pastorale, avem contractate 42 de... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Dar știu că toate autoritățile publice locale, conform legii, sunt obligate 

să le facă. 

 

  Dna Mita Enache 

  Sunt obligate așa este, dar noi contractăm, la solicitare, deci, noi nu 

putem să impunem nimănui. 

  

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și promovare, ceva, prin rândul primăriilor, Consiliilor locale, aveți, da? 

Bine. OK. Mulțumesc. 

 

  (Doamna consilier județean David Simona, s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și noi vă mulțumim. 

  S-a votat acest punct pe ordinea de zi. 

  La numărul 14 avem proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 

județului Prahova la Uniunea Națională a Consiliilor Județene, UNCJR, aferentă 

anului 2016. 

  Dacă mai dorește și altcineva, în afară de domnul Dobre, să ia cuvântul? 

  Dacă nu... Domnul Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Ca să nu ziceți că sunt băiat rău, o să vorbesc despre aceeași problemă și 

pentru punctul 14, 15 și 16. 

  An de an, noi aprobăm această cotizație. 

  Aș vrea, dacă se poate, să ni se prezinte și nouă, la un moment dat, 

activitatea, sau ce se întâmplă, pentru banii aceștia. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A UNCJR-ului? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și în general și la EuroRegiunea Siret – Prut – Nistru și la ARE și pe 

peste tot. 

  Tot aprobăm niște bani și am văzut că sunt destul de substanțiali. Cotă – 

parte pe locuitor. Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și eu vă mulțumesc. 

  Să știți că, chiar o să vă facem o astfel de prezentare. 
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  Da, nu este rea ideea. Să știți că sunt diverse materiale, propuneri 

legislative pe care UNCJR-ul le promovează, le primim, ne uităm pe ele, le 

studiem și apoi le trimitem, cu completările, sau... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Câte propuneri s-au făcut, pentru fiecare, ce activitate... 

  Am văzut că sunt niște activități propuse la nivel de buget, de intenție, 

dar nu știm ce s-a făcut până acum. Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Da. Nu este o problemă. 

  O să rugăm pe cineva de la Juridic, să... în privința UNCJR-ului, pentru 

că dânșii primesc aceste propuneri, iar, în privința celorlalte, doamna Ludmila, 

împreună cu Comisia de integrare, deci, fără probleme. 

  Atunci, vă supun la vot proiectul nr. 14. 

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

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 15 avem proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 

județului Prahova, ca membru al Adunării Regiunilor Europei, ARE. 

  Știți, am avut mai multe deplasări la Adunările aferente, în anul 2015. 

  Dacă sunt comentarii? 

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 16 pe ordinea de zi, avem proiect de hotărâre privind 

aprobarea cotizației anuale a județului Prahova, în calitate de membru al 

Euroregiunii Siret – Prut – Nistru. 

  Dacă sunt aici întrebări? 

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

abține cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  (Domnul consilier județean Șepși Daniel, a ieșit din sala de ședință). 

  (Doamna consilier județean Sfîrloagă Ludmila, a revenit în sala de 

ședință). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 17 avem proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului 

solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului 
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Consiliului județean Prahova alocate pentru activități nonprofit de interes județean 

pe anul 2016. 

  După cum știți, Consiliul județean Prahova, în fiecare an bugetează, dacă 

nu mă înșel, suma de 100 mii pentru astfel de activități, pentru sprijinirea ONG-

urilor, în activități culturale, sportive, sănătate, educație. 

  Este un ajutor pe care îl oferim, este conform legii, dacă nu mă înșel. 

  Domnul Enescu, aveți comentarii? 

  Dacă nu, nu vă dau mai multe explicații, așa că vă supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  Vă mulțumesc. Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 18 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind actualizarea 

Programului județean de transport persoane prin curse regulate, efectuate de 

autobuze. 

 

  Dna Ana Sandu 

  Să se consemneze că domnul Șepși nu este în sală. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Vă rog frumos să consemnați că domnul Daniel Șepși nu participă la vot, 

nu este prezent în sală, la punctul 18 și la punctul 19. 

  În privința punctului 18, dacă există...? 

  Vă rog! 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  Și la 18 și la 19... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, domnul Ciolac. 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  ... un subiect pe care l-am abordat și în ședința pregătitoare. 

  Este vorba de indisciplina care se remarcă în circulația vehiculelor de 

transport persoane. 

  Vă aduceți aminte că, acum câțiva ani, au existat chiar niște programe, 

prin care exista o legătură cu firmele care trebuiau să își instruiască personalul, 

privind responsabilitatea uriașă pe care o au în transportul acestor persoane. 

  De câțiva ani, nu am mai auzit de aceste proiecte, de aceste dezbateri. 

  V-aș ruga,... este, dacă vreți, o chestie cetățenească. 

  Nu știu dacă putem face mai mult, decât să abordăm prin aceste... 

               Tot dăm votul acestor acțiuni de transport, da? 

                Atunci, să dezvoltăm un mic program, prin care să îi atenționăm pe 

proprietarii acestor mijloace de transport, în speță, cei care au aceste firme, că este  
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extraordinar de importantă atitudinea celor care conduc aceste mijloace de 

transport.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, domnul Manta! 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Domnule vicepreședinte, de vreo câțiva ani, de câte ori se aprobă acest 

proiect, trebuie să aduc la cunoștință, încă o dată, faptul că trecerile de pietoni, în 

fiecare comună, se află prin fața primăriei și tot acolo este pusă și o stație de 

descărcare sau îmbarcare a celor care participă la aceste evenimente. 

  Nu este normal, pentru că devin capcane rutiere, atât pentru șoferii care 

depășesc aceste microbuze sau care trec prin stațiile acestea, cât și pentru cei care 

conduc aceste autobuze sau microbuze. 

  Ori atragem atenția primarilor, în ceea ce privește aceste stații... 

  Mai ales că acum văd că o să apară și sigla Consiliului județean, în 

fiecare stație, din câte cum văd eu. 

  Nu știu dacă este normal să găsim o stație pe o trecere de pietoni și, 

culmea, chiar în fața primăriei! Și pot să vă dau... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Stațiile... 

 

  Dl. Adrian Manta 

  ... stație de trecere, de debarcare. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă îmi permiteți! 

  Stațiile, împreună cu orarul, sunt stabilite de către primării. 

  Ele sunt aprobate de către noi, la solicitarea primăriilor. 

  Ei stabilesc unde se îmbarcă și unde... 

 

  Dl. Constantin Negoi 

  Cu Poliția. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și cu Poliția rutieră, da. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Și vi se pare normal ca, în fața primăriei, să fie stație și, după acea stație, 

să fie și o trecere de pietoni? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă edilul ales al acelei localități consideră că acolo este locația cea 

mai potrivită, cine suntem noi, să ne împotrivim? 
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  Dl. Adrian Manta 

  Exact. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și, dacă poliția aprobă și avizează acele locații, iarăși, noi nu avem 

această competență, noi aprobăm, la solicitarea lor... 

 

  Dl. Gheorghe Necula  

  Poliția poate să intervină. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Nu știu, eu, părerea mea este că este o capcană rutieră, atât pentru 

conducătorii auto, care sunt în trafic, cât și pentru pietoni, adică pentru cei care 

sunt debarcați în zonele acestea. Mulțumesc mult. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și noi vă mulțumim. 

  Aș vrea, înainte să îi dau cuvântul, să îi spun domnului Ciolac că sunt de 

acord cu propunerea dânsului. 

                Vreau să spun că Serviciul de transporturi a avut două astfel de ședințe, 

în care au solicitat prezența firmelor care dețin licențe de transport de persoane pe 

drumurile județene din Prahova și în care s-au discutat mai multe probleme. 

  Ar fi bine, la o astfel de ședință, să convocăm, să invităm – îmi cer 

scuze, nu a fost termenul cel mai potrivit – și consilierii județeni, ca să expună 

anumite probleme cu care se confruntă cetățenii județului, cu privire la transportul 

de persoane. 

  Vă rog, domnul Danielescu! 

  Și văd că a luat domnul Necula, a solicitat... cum doriți dumneavoastră, 

ordinea, în funcție de vârstă. 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Nu, în niciun caz, în funcție de vârstă.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, domnul Necula! 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Cred că mai mult din respect, așa. 

  Domnilor vicepreședinți, stimați colegi! 

  Nu a trecut mult timp de când, pe teritoriul județului nostru, s-a 

întâmplat un eveniment nedorit, mă refer la acela, știți foarte bine, cu autobuzul 

care a avut un accident la Iulian Darco. 

  Așa cum și în mandatul trecut, am avut o intervenție, în sensul 

controlului, în teritoriu, alături de Registrul Auto Român, alături de ISCTR, sau de 

organele abilitate, în acest sens, la fel cum își desfășoară activitatea transportatorii, 

nu știu, aș dori și eu să văd acum, noi, cu toții, să vedem un Raport de activitate, un 
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Proces – Verbal de Control în teritoriu, dacă, într-adevăr, s-a ținut cont de 

solicitările noastre. 

  Este foarte important, pentru că, îmi pare rău că, colegul nostru Șepși 

Dan nu este aici... 

  După cum știți, se fac fel și fel, se apelează la fel și fel de artificii, în 

momentul în care se strică, să zic, un mijloc de transport persoane în comun, un 

autobuz, imediat este înlocuit cu altul, care nu are licență de transport, care nu este 

verificat corect și - nu are sens să intru în niște amănunte tehnice, pentru că nu știu 

dacă fac bine...  . 

  Vreau să vă spun că acești transportatori, unii dintre ei, sunt conștienți de 

faptul că, ieșind cu un mijloc de transport pe drumurile publice, acesta trebuie să 

fie verificat și reparat între-un Service Auto specializat. 

  Vreau să vă spun că niciun... ba nu, sunt vreo doi, care sunt tot în județul 

Prahova și care sunt autorizați. 

  Restul, au așa-numitele colaborări, sau mici ateliere, în care fac 

schimburi de plăcuțe de frână, uleuri, lichide ș.a.m.d. 

  Este interzis de către lege și sunt un adevărat pericol pentru drumurile 

publice. Bombă pe roți. 

  Deci, aș dori, încă o dată, să revin, să... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, vă rog!  

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  ... aș dori să văd și eu un Raport de activitate al... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Serviciului de transporturi. 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  ... Serviciului de specialitate, din cadrul Consiliului județean. 

  Dacă există. 

  Dacă nu, aș dori să se facă aceste controale și să participe, prin rotație, 

un membru al Comisiei de specialitate de la noi, din consilierii care fac parte din 

Comisia... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. 

  Ei au efectuat controale zilnice, în ultima perioadă, împreună cu Poliția, 

uneori, în alte dăți, împreună cu ARR-ul, dacă nu mă înșel, cei care... 
 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Da. Cu Autoritatea Rutieră Română. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... cei care au atribuții de control... 
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  Dl. Gheorghe Necula 

  Da. Corect. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... pe Serviciul de transporturi și pentru care noi nu avem atribuții, în 

privința unor lucruri menționate de dumneavoastră, gen starea tehnică a mașinii. 

Noi nu putem... 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Nu, dar Registrul Auto Român, care le dă și clasificarea, pe categorii și... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... și unde cred că lucrați... 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Da. Nu contează, că nu mă duc eu, că nu lucrez... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu știu, dar vă spun... 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  ... în legătură directă cu acest lucru. Sunt alți colegi ai mei... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Noi, atribuțiile noastre sunt cu privire la respectarea traseului, a stațiilor, 

a orarului și a... 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Și dacă înlocuiește un autobuz? Cine mai...? Noi nu avem dreptul să 

intervenim? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ba da. Este vorba de... 
 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Vedeți? 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... de faptul că ei trebuie să ne anunțe doar, că a fost înlocuit. 

  Așa prevede Regulamentul. 
 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Și au anunțat? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Să știți că... 
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  Dl. Gheorghe Necula 

  Așa s-a întâmplat și cu... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... acolo, dacă nu mă înșel eu, a fost făcută verificarea și dânșii au primit 

amendă. 

  Dar aceasta este singura noastră atribuție: să amendăm... 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Deci, acum o să trebuiască.... îmi cer scuze, dar o să trebuiască să fim 

puțin mai vigilenți, pentru că ne arată lumea cu degetul, după aceea. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cu șase persoane pe care le avem la Serviciul transporturi și 1.100 de km 

de drum județean, este un pic dificil, dar vom face Raportul. 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Și cu colegii noștri. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Colegii noștri. 

                Și o să îi invităm la următoarele controale și din Comisia de specialitate. 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Corect. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Danielescu, vă rog! 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Mulțumesc mult. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumim și noi. 

  Domnul Danielescu, vă rog! 

 

  (Domnul consilier județean Niță Cătălin Răzvan, s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Am să mă refer, pe scurt, la situațiile care, deja, au fost semnalate și am 

să mă refer, de exemplu, la Stațiile care, în foarte multe localități, nu prea există. 

                Deci, l-am auzit pe colegul nostru spunând de acea capcană, aceasta în 

situația în care stația există, pentru că, în foarte multe situații, nu sunt stații, 

autobuzul oprește în mijlocul drumului și în curbă, așa, punând în pericol circulația 



51 

 

în zonă și, mă rog, călătorii care au fost îmbarcați și sunt debarcați în zona 

respectivă. 

  Mă întâlnesc, zilnic, cu situații de genul acesta și, cred că toți cei care 

suntem conducători auto ne întâlnim. 

  Trebuie reglementat, de urgență, și interzisă oprirea, acolo unde nu există 

stație amenajată, pentru că altă soluție, din punctul meu de vedere, nu este, plus că 

putem stimula autoritățile locale să înființeze stațiile respective, cu niște costuri 

minime, promovând o serie de parteneriate, adică, noi, cumva, putem veni cu niște 

soluții, pentru normalizarea transportului în comun. 

  Aceasta, pe de o parte. 

  Pe de altă parte, vreau să semnalez faptul că foarte multe mașini sunt 

înlocuite, nu știu dacă justificat sau nu, dar ne trezim, de exemplu, în Prahova, cu 

niște  catarage mari, așa, de 100 de metri, articulate, cu numere de Sibiu... 

  Nu știu dacă au participat la licitație, cu mașinile respective, nici nu știu 

dacă sunt, legal, înlocuite, adică, chestiunile acestea, în momentul în care apar 

sesizări, deci, eu știu că noi avem personal destul de puțin, dar, în momentul în 

care există sesizări... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ar trebui verificate. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  ... trebuiesc verificate... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  ... că nu este în regulă de loc și aș vrea să vă spun că, – este o informație 

care circulă în zonă, referitor la accident – se pare că șoferul respectiv era epuizat, 

pentru că executase niște curse de seară, de noapte chiar și, tot dumnealui intra la 

5,00 dimineața, în tură. 

  Și... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aici ITM –ul trebuie să ... 
 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  ... pare să fie principala cauză a accidentului. 

  Aceasta, eu o spun din auzite, nu am niciun fel de dovadă, vă spun doar 

ce am auzit acolo, în zonă. Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și noi vă mulțumim. 

  Să știți că am auzit același lucru: că era extenuat, că a avut o cursă până 

la 11,00 noaptea și apoi a reluat programul la 5,00 dimineața. 
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  Aici, ITM-ul, care are atribuții de verificare pe legislația muncii, ar 

trebui să ia un pic, atitudine. 

  Vă mulțumesc. 

  Dacă mai sunt probleme la nr. 18, așa cum este el afișat pe ordinea de zi? 

  Dacă nu, vă supun la vot. 

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

  Vă mulțumesc. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 19 avem proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe 

de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate 

speciale. 

  Dacă aici aveți probleme, comentarii? 

  Este vorba despre cursele pe care le au transportatorii, Convențiile 

speciale, pentru firme, pentru... 

  Nu sunt curse regulate, sunt curse regulate speciale. 

  Dacă aici sunt probleme? 

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

abține cineva? Unanimitate. 

  Vă mulțumesc. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

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

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Obstetrică – 

Ginecologie Ploiești, 

  Inițiatori sunt domnii consilieri din Comisia de sănătate și domnul 

vicepreședinte. 

  Îl avem aici pe domnul director, domnul Dinu, care ne poate furniza 

detalii despre ce fel de modificări este vorba. 

  Dacă doriți să îi adresați întrebări? 

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

cineva? 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 21, proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea 

proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de 

primiri urgențe a Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești. 

  Imediat vă dau cuvântul, domnul Dobre. 

  O să limitez luările de cuvânt, pentru anumite persoane, la un număr de 

patru, cinci, în care să fie cât mai conciși... 
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  (Domnul consilier județean Șepși Daniel, a revenit în sala de ședință). 

  (Doamna consilier județean Niculescu Georgiana Diana, s-a retras de la 

lucrările ședinței). 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Patru cinci pe fiecare subiect 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, nu….Aici aș vrea să menționez: am spus, la începutul acestei 

ședințe, că s-a modificat titulatura proiectului, pentru că există un Studiu de 

fezabilitate promovat, dar trebuie să îl adaptăm, conform Ghidului care este 

disponibil pentru consultare, în acest moment și tocmai acest lucru vom face. 

  Este vorba de Centrul primiri urgențe, din cadrul Spitalului de Obstetrică 

– Ginecologie – reabilitarea, modernizarea și dotarea acestui CPU. 

  Eu cred că este un proiect, așa cum spunea domnul Dobre, pentru care 

trebuie să ne zbatem destul de mult, pentru că sănătatea, în Prahova, trebuie să 

conteze mai mult. 

  Vedeți, ca să nu mai aveți luarea de cuvânt, încerc acum să... 

  Dacă aveți probleme sau comentarii? 

  Domnul Dobre, vă rog! 

 

  (Domnul consilier județean Tudora Dorin, a ieșit din sala de ședință). 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  În primul rând, aș vrea să îl felicit pe domnul director, pentru faptul că s-

a gândit să realizeze aceste cheltuieli pe fonduri europene, așa cum are 

posibilitatea, prin Axele respective, 3 și 8 și să nu mai cheltuiască, sau să nu mai 

pună presiune și pe bugetul Consiliului județean. 

  În altă ordine de idei, am observat că solicitarea venită din partea 

domnului director este din data de 02 iunie 2015 și suntem în data de 26 februarie 

2016. 

  Au trecut nouă luni, deci, suntem ca la naștere, deci, este specific 

activității dumneavoastră și mi-a plăcut foarte mult rezoluția de pe hârtia, pe care 

dumneavoastră ați făcut-o. 

  Scrie așa: „Ce fel de sprijin? Discuție.” 

  Au durat foarte mult discuțiile, domnul președinte. 

 

  (Domnul consilier județean Meșca Darius Dumitru, s-a retras de la 

lucrările ședinței). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu. Trebuie să înțelegeți: am dat acea rezoluție... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Apropo de... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... din următorul motiv... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... de dorința noastră. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... pentru că eram într-o dilemă, în acel moment, dacă dânsul trebuie să 

inițieze proiectul, sau noi, ca proprietari, trebuie să inițiem proiectul: din acest 

motiv am avut nevoie de discuții. 

  Doi: dacă nici până la această dată, din iunie 2015, când dânsul a făcut 

acea solicitare, Ghidurile nu apăruseră încă, sunt de-abia în consultare, puteam noi 

să facem oricâte discuții, tot în aceeași situație ne aflam. 

  Bun. Dacă nu sunt alte comentarii, la acest punct de pe ordinea de zi... 

  Am încercat, să știți, mi-am dat foarte mult silința să avem o ședință 

scurtă și, credeți-mă... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Ora 14,00. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ora 14,00. Mi-a dat termen, domnul Dobre. 

  Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  Vă mulțumesc. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 22 este proiect de hotărâre privind pregătirea, promovarea 

proiectului „Reabilitare termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de 

Obstetrică – Ginecologie”. 

  Ați înțeles despre ce este vorba. 

  Vi-l supun, direct, la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

  Vă mulțumesc. Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 23 este proiect de hotărâre privind rectificarea Listei 

obiectivelor de investiții a Spitalului Județean de Urgență. 

  Având în vedere faptul că, în acest moment, există o criză la Spitalul 

Județean, cu privire la ventilatoare. 



55 

 

  Având în vedere faptul că au fost mai multe cazuri confirmate de gripă 

porcină, numărul ventilatoarelor disponibile, în acest moment, este unul destul de 

mic. 

  Solicitarea venită, în urma discuțiilor cu Spitalul Județean, a fost de 

rectificare a bugetului, pentru achiziționarea unor ventilatoare noi, care să îi ajute 

să facă față unor astfel de situații care apar. 

  Eu cred că este un proiect important, un proiect de bun augur, dânșii au 

banii, nu le alocăm niciun ban, doar aprobăm modificarea Listei și a obiectivelor 

de investiții. 

  Dacă sunt comentarii? 

  Domnul Dobre, vă rog! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  Nu înțeleg de ce nu există aceeași inițiativă și la Spitalul Județean de 

Urgență... 

 

  Dna. Ludmila Sfîrloagă 

  Nu, nu, vrea să vorbească de fonduri europene… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Au și ei proiect, să știți, pentru... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... și cheltuim pe o lucrare care ar putea fi foarte bine executată pe 

fonduri europene, 16 milioane de lei, dacă nu mă înșel eu. 

  Acesta este un aspect. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu sunt Axe și nu vor fi deschise pentru reabilitarea hotelieră. 

  Deci, credeți-ne, am încercat toate variantele. 

  Ne-ar fi plăcut să putem să depunem pe fonduri, dar nu sunt Axe pentru 

așa ceva. 

  Acolo sunt pentru dotări ale Unităților de primiri urgențe și pentru 

eficientizare energetică. 

  Din acest motiv avem două proiecte și la Spitalul Județean, la fel cum 

avem și la Obstetrică, inițiate, cu temă de proiectare pentru aceste două lucruri.  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și ni s-a promis că, la următoarea ședință de Consiliu județean, ni se va 

pune la dispoziție acel proiect, ca să știm și noi pentru ce am aprobat banii 

respectivi. 

  Nu ni s-a pus la dispoziție acel proiect. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, aici cred că este „mea culpa”. 
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  Au intervenit atât de multe probleme... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu este culpa dumneavoastră, trebuiau spuse lucrurile în ședință. 

  Eu cred că nu trebuie acum, dumneavoastră... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A, dar vreau să vă spun un lucru și îmi cer scuze că... 

  Să știți că ați aprobat acel... într-o hotărâre de Consiliu județean. 

  Mi-a atras atenția domnul manager că am aprobat și eu și dumneavoastră 

și colegii, acel proiect de RK. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Să mi-l pună și mie la dispoziție. 

  Eu nu îmi aduc aminte și... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, mi-am adus minte. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... uitându-mă pe site-ul Consiliului județean, nu l-am regăsit. 

  Poate este o scăpare de-a mea și îmi cer scuze. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  În 2015, la început. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Dar aceasta nu înseamnă că nu putea să ni-l aducă... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, v-am spus, este „mea culpa”. 

  Este un proiect destul de amplu, sunt două bibliorafturi destul de mari, 

dar o să îl aducem, ca să vedeți despre ce fel de lucrări este vorba.  
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. Și am, totuși o întrebare: că spuneți dumneavoastră... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  O să vă menționez, domnul Dobre, că mă doare stomacul și aș dori să mă 

duc să mănânc. 
 

  (Domnul consilier județean Tudora Dorin, a revenit în sala de ședință). 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu am pus eu ședința la ora 12,00. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aici, aveți dreptate. 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  O să mai verific, cu privire la acele Axe... dacă vă grăbiți... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumesc. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre  

  ... și o să vă rog, decât cinci minute la Diverse... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cu mare plăcere! 

                    Având în vedere proiectul nr. 23, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abține  cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumesc mult.  

  Mi-aș dori ca și colegii consilieri să rămână, să ascultăm, la punctul 

Diverse, ceea ce vrea să ne comunice domnul Dobre. 

  Domnul Moraru vrea să ne mulțumească că am redeschis Salina. 

  Dacă mai sunt alte înscrieri? 

  Domnul Manta. Bun. 

               Vă rog, domnul Dobre! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre  

  Mulțumesc. 

  Voi fi foarte scurt, pentru că eu cred că ideea de bază s-a înțeles, încă de 

la începutul ședinței și, în momentul de față, avem două contracte de lucrări, 

aproape încheiate, pentru că mai este... mă refer la sistemul integrat de deșeuri. 

  Mai avem acea lucrare care este făcută pe banii Consiliului județean, de 

la Stația de transfer de la Bușteni. 

  Împreună, cele două contracte de lucrări, CL1 și CL2, sunt în valoare de 

peste 40 milioane de lei, la care se mai adaugă Contractul de furnizare 

echipamente, acele pubele, compostoare și containere. 

  Nu am regăsit valoarea lor, dar cred că…. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  5 milioane… 

 

  Dna Silvia Constantinescu 

  Costă 24 milioane de…  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da, da, împreună, sunt peste 60 milioane de lei. 
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  Încă o dată vă spun: am la mine acel Raport, din data de 24 noiembrie 

2015, în care se spune foarte clar: „Nefinalizarea lucrărilor, licitațiilor, pentru 

concesionarea Serviciilor de salubritate, până la sfârșitul lunii iunie, reprezintă un 

risc major pentru returnarea sumelor cu care noi am fost finanțați pe acest proiect. 

  Deci, vorbim de 60 milioane de lei, deci, ne apropiem de sumele care se 

vehiculează și la nivelul municipiului Ploiești, ceea ce este foarte grav. 

  Vreau să vă reamintesc că v-am atras atenția asupra acestui subiect, 

înainte de luna august 2015. 

  Drept dovadă, ADI, Sistemul integrat al deșeurilor, a făcut acel Raport și 

acea Programare de activități, în care se spunea foarte clar că decembrie trebuie să 

fie ultima lună în care trebuie să se ridice pe SEAP aceste licitații. 

  Au trecut două luni de atunci. 

  Nu știu, nici în momentul de față, dacă s-au ridicat pe SEAP, cert este că 

acum o săptămână nu erau ridicate. 

  Din experiența pe care o am și din ceea ce am mai văzut, contracte de 

asemenea anvergură, presupun un termen foarte mare de licitație și cred că suntem 

în situația în care vom pierde banii respectivi. 

  Pe mine m-ar interesa dacă, pe parcursul acestei perioade... 

  Vedeți că aveți un proiect cu confidențialitate, domnul consilier! 

  Să nu fiți tras la răspundere! Să îl extrageți de acolo! 

  Dacă s-au luat o serie de măsuri, cu privire la activitatea acestei ADI, 

care sunt acele măsuri, în  vederea reducerii întârzierilor pentru aceste licitații și, 

dacă Doamne ferește, se întâmplă ca noi să plătim din cadrul Consiliului județean 

sumele respective, cine se face răspunzător și cum răspunde? 

  Pentru că, să îmi fie cu iertare, 60 milioane de lei noi, este o sumă 

colosală pentru Consiliul județean. 

  Bun. Eu știu că avem o sumă de bani pe care noi, Consiliul județean, am 

păstrat-o pentru eventualele goluri de casă, nu ne ajunge, poate, decât pe jumătate, 

aceea. Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Îmi permiteți să vă răspund? 

  Vreți să vă răspundă doamna directoare, domnul Gherghinoiu? 

  Eu, în calitate...  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Orice dorește. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cum doriți dumneavoastră. Bun. 

  Aveți dreptate că suntem în întârziere. 

  Aici, nu pot decât să vă spun că am așteptat hotărârile de la toate 

Consiliile locale, pentru a da noi o hotărâre în AGA. Aceasta nu a depins... 

  Noi am trimis solicitare, am așteptat, am avut întârzieri de la Bușteni, 

Ploiești, după cum bine știți, Bușteni, Ploiești și Drăgănești, unde încă mai avem 

un pic de probleme cu Stația de la Drăgănești. 



59 

 

  Am discutat foarte mult pe această temă și cu domnul Gherghinoiu și cu 

doamna Constantinescu și am ajuns la concluzia că ar fi foarte bine, și nu foarte 

bine, chiar necesară achiziționarea unui consultant, pe o perioadă de cinci, șase 

luni, pentru sprijinirea ADI Management deșeuri, cu privire la procedura de 

achiziție publică, ca lucrurile să meargă mult mai repede și să nu avem parte de 

foarte multe clarificări, contestații, pentru că de aici poate fi și prelungirea de timp. 

  În aceeași măsură, îngrijorarea noastră.... am trimis solicitări către AM, 

care, să zic, nu ne-au alinat suferința, dar au spus că suntem, oricum, înaintați față 

de celelalte județe, care au în derulare... 

  Dar, în același timp, au spus că se discută, la nivel național, prelungirea 

termenelor, dacă nu mă înșel,... dar există premise, cum am spus și mai devreme. 

  În privința vinovaților, v-am spus că mi-ar plăcea, din partea 

dumneavoastră, o atitudine mai constructivă și optimistă, în aceeași măsură. 

  Haideți, să nu căutăm deja vinovații, că, deocamdată, trebuie să cer să se 

facă lumină! Da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Poate că aveți dreptate... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumesc. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

                ...cu acele decizii ale unor Consilii, dar eu, din câte știu, existau anumite 

zone din județul Prahova care puteau fi licitate, pentru că toate Consiliile locale din 

zonele respective aprobaseră toate Caietele de sarcini și contractul ș.a.m.d. 

  Deci... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dar cred că este... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și măcar se derogau... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Explicațiile mele, cred că le-ați înțeles. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Eu le-am înțeles, dar nu ne ajută cu nimic în ceea ce înseamnă buget, 

economie... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nici găsirea vinovaților.  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... nici găsirea vinovaților. 
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  Poate că, dacă se suplimenta numărul de membri din cadrul acestui... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ADI. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ...ADI... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Să știți că ne-am gândit și la această soluție. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da, domnul președinte, dar suntem cu patru luni de zile înainte. 

Deadline. 

  Sau, cel puțin, deadline-ul pe care îl cunoaștem în momentul de față. 

  Să ne ajute Dumnezeu ca cei de la București și cei de la Bruxelles să ne 

accepte… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Să aibă minte luminată și să... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, mintea luminată o au, că eu cred că dorință există, mai ales dacă sunt 

situațiile acestea în toată țara, dar să se aprobe, că, dacă nu, 60 milioane de lei... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamne ferește! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... nici mai mult, nici mai puțin, lei noi. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. Vă mulțumesc, domnul Dobre. 

  Dacă sunt alte luări de cuvânt? 

  Atunci o să îi dau cuvântul... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Apropo! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... domnului... Stați! Era cineva înainte. 

  Domnul Moraru... 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Manta. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

                ...și domnul Manta. 

  Domnul Moraru, vă rog! 

 

  (Domnul consilier județean Viter David Andrei, s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Deci, vreau să vă mulțumesc, pentru că, într-adevăr, s-a deschis Mina 

turistică. 

  Știți foarte bine câte eforturi s-au făcut acolo, dar ea s-a redeschis în 

aceleași condiții în care s-a închis. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  O să mă întrebați de ce s-a închis, atunci. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Adică, practic, știți, adică s-a închis abuziv. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este o întrebare retorică. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Nu vreau să dezvolt subiectul și nici să fim, așa, pe un ton alarmist. 

  Știți că am dorit să facem o petiție de preluare a minei turistice de către 

Consiliul județean. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și sunt, în continuare, de acord. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Și să vă explic și de ce. 

  Stația de preparare de la mina de exploatare, stă să cadă. 

  Să vedeți legătura: ea nu poate să mai funcționeze fără această Stație sau 

magazie. 

                Pentru că tot vin amenzi de la Mediu, din toate părțile și trebuie, musai, o 

autorizație de construire, în regim de urgență, sau hală preparare și depozit sare, că, 

altfel, se închide exploatarea. 

  Deci, credeți-mă, nu știu de ce, sau, probabil, aveți cunoștință de aceste 

lucruri, sau conducerea Sucursalei Slănic v-a informat, sau nu v-a informat, este 

foarte rău, deci, credeți-mă, există riscul de închidere a Salinei de exploatare. 

                Automat, va fi închisă Salina, din nou turistică, pentru că nu mai are cine 

să o întrețină. 

  Stimați colegi, sunteți puțin atenți, sau...? 

  Domnul vicepreședinte, spuneți-mi și mie ultimele cuvinte pe care le-am 

spus. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Dobre este de vină. 

  Vreau să vă asigur că domnul Dobre este de vină... 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Deci, credeți-mă... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... pentru orice. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Domnul vicepreședinte, credeți-mă, că este vorba de 200 de locuri de 

muncă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu. Ați început perfect. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Deci, pe acestea le-ați auzit, nu? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Expunerea ați început-o perfect. 

  Ar trebui să facem acea petiție, să preluăm de la Regia Sării... 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Nu ați înțeles pe ultimul. 

  

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Acela era mai important? 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Pentru că tot domnul Dobre este de vină, vreau să vă spun că, dacă, 

Consiliul județean nu ajută Salina, în sensul de a da o autorizație de construire, în 

regim de urgență, de la Hala de preparare și depozit sare, nu mai au voie să 

exploateze.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Consiliul județean Prahova... 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Da, aici trebuie ajutat. Ascultați-mă un pic! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... nu dă autorizații într-o localitate, dă autorizații, dacă este vorba de un 

traseu care străbate mai multe localități. 
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  Dl. Romu Moraru 

  Eu am zis că trebuie sprijinul Consiliului județean... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă nu ni-l solicită..... Acea întrebare... 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Vedeți, dacă nu ați fost atent? 

  Pentru că există riscul, fără această magazie, ca Salina de exploatare să 

fie închisă. 

                Automat, Mina turistică va fi și ea închisă, pentru nu are cine să o mai 

întrețină. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Corect. Doamne ferește! 

  Dar v-aș ruga ceva. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Da. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Noi nu intervenim în treburile administrației locale. 

  Prefectul județului... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Instituția prefectului. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... instituția prefectului, în anumite cazuri, când este vorba de hotărâri de 

Consiliu care sunt nelegale, sau când este vorba de o situație de urgență, intervine. 

  Aceasta, ce îmi spuneți dumneavoastră, este mai mult atributul 

prefectului. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Da, domnul vicepreședinte. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sprijinul putem să îl oferim dacă este solicitat, dacă... 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Având în vedere că Prefectura este la același etaj, la același nivel cu 

Consiliul județean, cred că putem colabora mult mai bine... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamne ajută! 
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  Dl. Romu Moraru 

  ... și, termin cu Salina... Două minute! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Colaborăm cu tehnocrații, întotdeauna! 

 

  Dl. Romu Moraru 

  La punctul 3 dumneavoastră ați spus că Talea este ultimul drum județean 

căruia îi dăm o îmbrăcăminte... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu am spus... 

 

  Dl. Romu Moraru 

                ...bituminoasă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ...printre. Printre ultimele. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Vreau să vă spun că, pe raza orașului Slănic, sunt trei drumuri județene 

care nu au îmbrăcăminte bituminoasă, de loc. 

  Și vă fac referire la DJ 216A, DJ 102 și DJ 100N. 

  Acestea sunt drumuri județene care ar trebui să lege: primul, cu 

localitatea Ștefești, al doilea cu Shiulești, știți, vechea discuție și al treilea, 100N, 

cu Teișani, care este, dacă veniți să îl vedeți, probabil, vizitând și Mina turistică, 

ducându-vă la Văleni, unde, într-adevăr, s-a făcut treabă, o să vedeți în ce stare este 

acest drum... 

 

  Dl. Corneliu Adrian Ioniță 

  Drumul DJ 216 A se desfășoară pe o zonă cu risc de alunecare… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De alunecare. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  1,3 km. Și trebuie să o lăsăm așa? 

  V-am mai spus și cu alte ocazii, acest drum deschide acest oraș turistic, 

deocamdată, către Schiulești și către DN1A, sau cum îl cheamă, așa, Văleni – 

Cheia. 

  Ca să nu vă mai spunem că există un pelerinaj către Mănăstirea Crasna. 

  Foarte mulți vin acolo și ar exista încă o șansă să îi dăm acestui orășel  

care va deveni, comună, sat, în scurt timp, dacă noi intervenim. 

  Și nu spun aceasta numai pentru că acolo locuiesc și am o mică afacere. 
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  Până la urmă, Slănic-ul acesta, dacă tot este oraș turistic, este al orașului, 

al țării și se spune că este și de interes mondial. 

               Mai ales că acum, cât de curând și, probabil și de aici a fost norocul 

nostru, al orășelului, va fi Campionatul Mondial de Aeromodelism. 

  Oamenii aveau bilete din America, din Australia, din Japonia și cred eu 

că aceasta a fost una dintre marile noastre șanse. 

  Mulțumesc, domnule vicepreședinte... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și eu vă mulțumesc. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  ... și colegilor, pentru răbdare. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Și eu vă mulțumesc. 

  Întrucât am o dispoziție extraordinară, aș vrea să remarc un singur fapt 

din tot ceea ce ați spus: faptul că, în Văleni s-a făcut multă treabă, ar trebui să îi 

spuneți domnului Teju acest lucru, când va dori să candideze la primăria Văleni, că 

primarul a făcut multă treabă la Văleni. 

 

  Dl. Romu Moraru  

  Domnul președinte... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aceasta am vrut să remarc. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  ... ca să dezvolți un oraș, o localitate, o comună, nu mai înseamnă 

politică, înseamnă administrație. 

  Trebuie respectul, o spune un liberal... 

  Toader, lăsați-mă puțin!  

  Un liberal vechi și liberal va muri. 

  Tot respectul pentru cei care muncesc și ridică o localitate de jos, sus, 

nicio problemă! 

  Din păcate, ca și la Slănic, avem și exemple, sau contraexemple de 

primari care nu făcut și nu sunt în stare să facă nimic pentru orășelul lor, 

administrativ. 

  Se leagă și se folosesc de politic ca să rămână, în continuare, acolo, 

ducând localitatea respectivă spre o zonă defavorizată. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vorbiți de fostul coleg de la PNL, al dumneavoastră? 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Domnul vicepreședinte... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Îmi cer scuze! 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Bun, vorbesc de fostul coleg pe care dumneavoastră l-ați preluat, cu 

mare atenție, în continuare. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Îmi cer scuze! Nu mai spun nimic. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Domnul președinte, cred că vorbim de administrație. 

  Două secunde! 

  Cred că vorbim de administrație și  împănarea acestei ședințe, cu tot felul 

de remarci din acestea politice, în prag electoral, eu cred că nu sunt binevenite, mai 

ales că subiectele sunt foarte serioase. 

  Ați făcut niște remarci și la începutul ședinței, nu am vrut să le 

comentez, dar, dacă tot luăm așa, la... să nu mă exprim, că este o exprimare urâtă și 

nelalocul ei într-o astfel de ședință... 

  Domnilor, cred că mai important este să discutăm ce soluții găsim, ca să 

nu pierdem niște zeci de milioane de lei, decât să discutăm că nu știu cine, nu știu 

ce partid, sau că nu știu ce domn care dorește să candideze la nu știu ce funcție, a 

făcut niște remarci asupra unei activități din Consiliul județean și simpla remarcă a 

fost aceea că nu există niște proiecte, sau propuneri de proiecte, la ora actuală, pe 

masa Consiliului județean. 

  Dar, dacă vreți să facem, de aici înainte, ședințe cu astfel de remarci 

politice, să știți că sunt foarte deschis la astfel de discuții și vă mulțumesc mult și 

mulțumesc colegilor că au rezistat până la sfârșitul ședinței și că m-au ascultat. 

Mulțumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aș vrea să rezistați și dumneavoastră, în aceeași măsură, când va vorbi 

colegul nostru, domnul Adrian Manta. 

  Vă mulțumesc. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Eu am să îi mulțumesc domnului Radu Ionescu pentru Studiul de 

oportunitate pe care l-am găsit la mapă. 

  Mă bucur foarte mult când văd că se gestionează toată treaba atât de 

bine, vis-a-vis de Casa Căsătoriilor și revin cu solicitarea ca, să luați în 

considerare, domnule vicepreședinte și treaba de la Drajna, mai ales că primăria 

Drajna a depus, am înțeles, o hotărâre de Consiliu, privind asocierea, vis-a-vis de 

Moara de apă, solicitare pe care am ridicat-o și data trecută. Vă mulțumesc mult. 
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