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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean 

din data de 30 martie 2016, ora 15,00 

 

 

  La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 103 din 

23.03.2016 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34 de 

consilieri județeni: Toader Bogdan Andrei, 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 Remus, Neaga 

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

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

Pătrașcu Vasile, Petrescu Victor, Pințoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, 

Sfîrloagă Ludmila, Șepși Daniel, Tabacu Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica și 

Viter David Andrei. 

  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; dna Livia Barbălată, director executiv al Direcției generale 

tehnice și patrimoniu; dna Luminița Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dl. Marius 

Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; 

dna Elena Popescu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna 

Daniela Găvan, Șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției Economice; 

dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu 

finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl. Grigore 

Marin, directorul Societății Comerciale „Plopeni Industrial Parc” S.A.; dna 

Georgiana Bugoi, directorul economic al Societății Comerciale „Plopeni Industrial 

Parc” S.A.; dna Anca Bodunescu, consilierul juridic Societății Comerciale 

„Plopeni Industrial Parc” S.A.; dl. Adrian Emanuil Semcu, directorul Societății 

Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Emil Drăgănescu, directorul Direcției 

Județene de Pază Prahova; dl. Daniel Banu, șeful Serviciului Public Județean 

Salvamont Prahova și reprezentanții presei. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Bună ziua! 

  Deci, la antepenultima ședință ordinară de Consiliu,  mai pot fi două: aprilie 

și mai. Este antepenultima ședință ordinară de Consiliu. Extraordinară, mai putem 

avea. 

  Sunt prezenți 35 de aleși. Este absent domnul Radu Ionescu și un post este 

vacant, al domnului Fenechiu, cred. 

  Adunarea cred că este legal constituită. 
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  Avem atât de mulți invitați, care, ședința fiind publică, pot să participe la 

ședință. 

  Dacă aveți alte probleme, înainte de a supune aprobării proiectul ordinii de 

zi? Dacă nu aveți, îl supun la vot. 

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

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi pentru, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 26 februarie 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind demisia domnului consilier județean Ionescu 

Radu Cezar Liviu din funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și 

declararea vacantării funcției deținute de acesta – inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 

2016 – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2016 pentru Societatea Comercială “Plopeni Industrial Parc” S.A. – inițiat de 

doamna consilier județean Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Zaharia 

Costin, Florin Auraș Dragomir, Gheorghe Donache, Remus Iustin Nică, Sebastian 

Danielescu și Cătălin Răzvan Niță. 

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

anul 2016 pentru Societatea Comercială “Brazi Industrial Parc” S.A. – inițiat de 

doamnele consilier județean Elena Iuliana Dosaru și Ana Sandu și de domnii 

consilieri județeni Constantin Negoi, Adrian Manta, Gheorghe Necula, Victor 

Petrescu și Vasile Pătrașcu. 

6. 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. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

județean Prahova nr. 113/2011, referitoare la însușirea propunerilor de modificare 

a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al Județului Prahova care se 

află în administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova – inițiat 

de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului județean Prahova – inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Pază Prahova-inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de 
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Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova – inițiat de 

domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru   

Serviciul Public Județean Salvamont Prahova – inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

12. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiilor atribuite în folosință 

gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor Prahova”, în imobilul proprietate publică a județului 

Prahova, situate în municipiul Ploiești, Bd. Republicii nr. 2 – 4 – inițiat de domnul 

Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

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

domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

ai obiectivului “Consolidare drum județean DJ 713, zona Km. 312 3+300, Km. 

3+400 și Km. 4+200” – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

ai obiectivului de investiții “Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet 

– Păcureți de la Km. 8+300, Județul Prahova” – inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

ai obiectivului de investiții “Extindere rețea iluminat public pe DJ 102, de la 

Spitalul Județean de Urgență Ploiești, la Pasajul rutier peste DN 1B, Județul 

Prahova” – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru 

protecția copilului a Județului Prahova – inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

18. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

“Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea nr. 2 a 

Regiunii Sud – Muntenia – traseul 3 – tronsonul Prahova – DJ 100H – Mizil, Gura 

Vadului, Glod, limită Județ Buzău (PH), de către Consiliul județean Prahova – 

inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de dezvoltare durabilă a  

județului Prahova în perioada 2014 – 2020” – inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

20. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării 

prealabile, în vederea declarării utilității publice de interes local pentru lucrarea 

“Exproprierea terenurilor aferente Băilor Romane din comuna Dumbrăvești și 

împrejmuirea acestora” din comuna Dumbrăvești, sat Sfârleanca, parte a sitului 

arheologic “Castrul de la Mălăiești”, având indicativul PH-I-s-A-16208 în LMI 

2015 – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

21. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016, 

în vederea realizării unor obiective de interes public – inițiat de domnul Mircea 

Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Construcția 

drumului de acces pietonal spre Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și    Artă 

din orașul Cimișlia”, propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova – inițiat 

de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele 

consilier județean Ludmila Sfîrloagă, Elisabeta Popovici și Viorica Vasile și de 

domnii consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Daniel Șepși, Cătălin Răzvan Niță și 

Remus Iustin Nică. 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și 

servitute către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord – S.D.E.E. Ploiești, 

asupra unui teren necesare realizării lucrării de alimentare cu energie electrică a 

obiectivului de investiții “Stație de sortare deșeuri reciclabile Boldești – Scăeni” – 

inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

24. Diverse. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, ați introdus un punct care nu era până acum, de când am fost și eu 

suspendat, care se numește “Proces – verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

județean Prahova, din 26 februarie 2016”. 

  Am înțeles că nu vreți să îl citim și că toată lumea îl studiază. 

  Dacă vreți, îl citim. Începem cu aceasta. 

  Cine dorește să îl citim? Nu dorește nimeni? 

  Un comentariu are domnul Enescu. 

 

  Dl. Rareș Dan Enescu 

  Domnul președinte, grupul nostru se bucură că v-ați întors. 

  Aș vrea, la procesul – verbal de data trecută, din 26 februarie 2016, pagina 

26, o completare. 

  Este vorba de mine: “Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan participă 

la lucrările ședinței”. 

  Aș vrea să fie modificat, în felul următor: “Domnul consilier județean 

Enescu Rareș Dan participă la lucrările ședinței de la acest moment și de la acest 

punct al ordinii de zi”. Mulțumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Unde este? 

 

  Dl. Rareș Dan Enescu 

  La mijlocul paginii. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Acolo unde scrie în paranteză. 

 

 Dl. Rareș Dan Enescu 

  Da. Acolo. 

  Și ați consemnat. 

  “Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan participă la lucrările ședinței 

de la acest moment și de la acest punct al ordinii de zi”. Pentru a fi mult mai clar. 
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  Dl. Mircea Cosma 

  Sunt observații? Nu sunt. Mai sunt alte întrebări? 

  Deci, conform Regulamentului, supunem la vot. Cine este pentru? 

Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Acum supunem la vot procesul – verbal. 

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

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 de voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Eu nu mai candidez. I-am certat pe toți cei care nu și-au făcut datoria. 

  Hotărârea nr. 2. Este proiect de hotărâre privind demisia domnului consilier 

județean Ionescu Radu Cezar Liviu, din funcția de vicepreședinte al Consiliului 

județean Prahova și declararea vacantării funcției deținute de acesta. 

  Observații? Comentarii? Eventualii denunțători? Sunt comentarii? Nu sunt. 

  O supun la vot așa cum a fost redactată. O aveți în mapă. 

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

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 de voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Proiectul de hotărâre nr. 3 privește rectificarea bugetului, proaspăt aprobat, 

al unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova, pe anul 2016.  

       Eu mi-am însușit și am semnat Expunerea de motive, deci, în sensul că mi-

am însușit Raportul prezentat de Direcția Buget – Finanțe și de Comisie. 

  Vă rog să faceți observații. Ați citit-o, nu ați citit-o, spuneți ce vă 

interesează. 

  Domnul consilier Dobre Adrian. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. 

  Aș dori, pentru că este unul din proiectele care nu a fost prezentat la ședința 

pregătitoare a Consiliului județean și nici în ziua de luni, seara, la ora 16,00… 

  Dacă se poate să ne prezentați… 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Doamna Popescu este aici? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  …modificările de la buget. Mulțumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Luați un microfon! 
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  Dna. Elena Popescu 

  Este vorba de o modificare pe articole și pe alineate, în cadrul capitolelor de 

cheltuieli. Și este vorba de muzee, de exemplu, de Muzeul de Științele Naturii, 

care a încasat fonduri europene. 

  I-a disponibilizat către Centrul de Cultură, pentru achiziționarea unui 

autoturism, iar restul sunt între articole și alienate. 

  Aveți Anexa nr. 1 la proiectul de buget. 

  Am mai făcut noi o modificare la Capitolul nr. 51, dacă observați aici, o 

modificare, în sensul că am luat banii pentru Hotărârea nr. 667, unde am avut, pe 

Calamități alocată o sumă de bani, nu s-a cheltuit în întregime și am restituit-o la 

bugetul de stat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog să spuneți și cât a rămas, din acea sumă, doamna Popescu. 

 

  Dna. Elena Popescu 

  54. Stați, nu mai știu. 49,03, necheltuită. Mii lei, 49,03. 

  Restul, sunt modificările acestea, vedeți, care le iau între Bunuri și Servicii: 

- 3,  2,3, cum v-am mai explicat, între articole și alienate și mai folosim, din 

excedent, conform articolului din Hotărâre, 7,8 milioane de lei, conform Listei de 

investiții – Anexă la Hotărârea de Consiliu, pentru proiectări la lucrări de drumuri 

pentru fonduri europene.  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Doamna Popescu, vă mulțumesc mult! 

 

  Dna. Elena Popescu 

  Poftiți! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Dumneavoastră ați fost plecat, o perioadă de timp, văd că v-ați întors, pentru 

ultimele trei luni de zile și critica v-o aduc dumneavoastră, cam asta este, ar fi 

trebuit să i-o aduc domnului Toader. 

  Am avut foarte multe discuții legate de această temă a introducerii, sau a 

ducerii, pe ultima sută de metri, a unor proiecte importante de pe ordinea de zi a 

Consiliului județean. 

  Eu cred că proiectul și orice modificare de buget, este o chestiune foarte 

importantă. Având în vedere ceea ce a susținut doamna Dovîncă, doamna 

Popescu, îmi cer scuze, vă dați seama că nu putem fi împotriva acestui proiect de 

pe ordinea de zi, pe fond. Pe formă, am putea fi împotrivă. 

  Deci, este ultima, bine, o spun aici, dumneavoastră, mai sunt, poate, două 

ședințe ordinare. Dar este pentru ultima oară când mai acceptăm așa ceva. 

  Nu se poate să venim luni, inclusiv dumneavoastră ați spus, să venim luni, 

la ora 16,00 și, am venit cu mâinile în buzunare, să plecăm cu mâinile în buzunare, 

că nu au existat aceste proiecte aduse în fața consilierilor județeni. Mulțumesc. 
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  Dl. Mircea Cosma 

  Și eu vă mulțumesc. 

  Sunt zguduit de faptul că unii salariați nu își fac datoria și vă rog ca, data 

viitoare, să discutăm, dacă mai pot să stea în schemă sau să propun schimbarea lor, 

pentru că sarcinile acestea se transmit, ședința aceea a fost publică, toată lumea 

trebuia să își aducă materialele. 

  Cine nu este în stare să mai facă, ce să facem, nu mai putem să îl ținem. 

  Alte observații? 

  Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nu. Dacă se abține 

cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul nr. 4.  

  Discuția privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2016, la Societatea Comercială “Plopeni Industrial 

Parc”. AGA.  

  Întâi, punctul de vedere al AGA de la Parcul acesta, să îl ascultăm. 

  Mulțumim foarte mult. 

  Cine este șef la AGA aceasta, cine, dintre consilieri, la Plopeni? Haideți, că 

se plătesc indemnizații acolo. 

  Deci, cine susține, din partea AGA? Bănuiesc că a trecut prin AGA, acesta. 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Domnul președinte, eu fac parte din Adunarea Generală a Acționarilor a 

acestei Societăți Comerciale, însă, în ședința în care am aprobat acest buget, toți 

colegii, le reamintesc, au fost de acord ca domnul consilier județean Danielescu să 

susțină punctul nostru de vedere.  

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Cine? Danielescu? Am întrebat cine vrea să… 

  Deci, AGA. Cine este în AGA, la Parc? 

  Vă rog eu să spuneți dacă este în ordine sau nu, că dumneavoastră vreți 

votul nostru, dar acolo plătim niște indemnizații. Păi nu știu, ei au hotărât cică să 

prezinte Danielescu. 

  Dar domnul Danielescu este președinte de ședință AGA, la ultima ședință? 

Nu. A, vrea să se afirme, că mai candidează. 

  Vă rog frumos, domnul Danielescu. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, dragi colegi! 

  În ultima ședință, ținând cont de recomandările care au fost primite pentru 

Societatea “Plopeni Industrial Parc”, în ceea ce privește definitivarea proiectului 

de buget, am făcut modificările respective. 
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  Există și explicație, în amănunt, dacă cineva dorește să le aprofundeze, 

cineva care nu a citit proiectul respectiv și AGA, în măsura în care a fost prezentă 

la ședință, a hotărât că proiectul poate fi supus aprobării de către Consiliul 

județean. 

  Ca atare, propunem aprobarea. Mulțumesc.  
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Să în ascultăm întâi pe domnul consilier Dobre, din cadrul aceluiași grup 

politic. 
   

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Să nu uităm acest fapt. 

  Pot să mă adresez și eu domnului consilier Dragomir, dacă tot dânsul a spus 

că?... 

  Am înțeles că sunteți în AGA, acolo, da? Propunerile pe care noi le-am 

solicitat, ca și grup, au fost următoarele: în primul rând, să se clarifice acea situație 

cu primele pe care conducerea… 

  A propos, este cineva director, de aici? Mulțumesc. Am înțeles. 

  Să se rezolve acea situație, cu primele pe care le luau cei din conducerea 

Parcului Industrial Plopeni, având în vedere faptul că acest Parc este pe pierdere 

operațională și nu este pe profit operațional. Profitul pe care dumneavoastră îl 

aveți, îl aveți din profitul obținut din veniturile și cheltuielile financiare. 

  Și, a doua problemă pe care am ridicat-o, pe lângă solicitarea de demisie a 

conducerii de acolo, pentru că, de patru ani de zile, se perpetuează aceeași situație, 

să se vină măcar cu un mic proiect care să ne arate că, într-o perioadă de timp 

rezonabilă, se vor găsi niște măsuri, se vor lua niște măsuri, astfel încât profitul să 

fie și pe zona operațională, nu numai pe zona financiară, pentru că, în momentul 

de față, dumneavoastră aveți, din ce am văzut eu în buget, 52 de mii de lei profit și 

pe zona financiară aveți 230 de mii de lei profit. 

  Deci, cu alte cuvinte, pe operațional sunteți pe pierdere cu 180 de mii de lei. 

  Acestea au fost solicitările pe care noi le-am avut. Mulțumesc.  

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Da, domnule președinte, să îi permitem doamnei să dea niște răspunsuri, 

după care, vă rog frumos, să îmi dați și mie un minut. 

 

  Dna. Bugoi Georgiana  

  Conducerea Parcului Industrial Plopeni a făcut o informare, vis-à-vis de 

veniturile și cheltuielile Parcului Industrial Plopeni și Societatea, din anul 2008, 

realizează venituri financiare și suntem pe profit financiar din anul 2008. 

  Referitor la prime, directorul general nu a obținut nicio primă, de când 

dumnealui este la conducerea Societății, din anul 2013 și bonus-urile sunt salariile 

tuturor angajaților, care sunt formate din salariul de bază și sporul de vechime, în 

funcție de vechimea în muncă a fiecărui salariat, singurul spor acordat prin 

contractul individual de muncă al fiecărui angajat. 

  Noi alte sporuri nu avem, deci, acestea sunt bonus-urile și mai sunt 

cheltuielile sociale, care sunt cheltuieli deductibile, în limita unei cote de 5%, 

aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile: ajutoare de înmormântare, boli 
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incurabile și mai avem tichetele de masă pe care le are fiecare angajat prinse în 

contractul individual de muncă. Mulțumesc. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și, legat de acel proiect prin care dumneavoastră trebuia să găsiți niște 

variante? 

 

  Dna. Bugoi Georgiana 

  Noi am făcut. Conducerea Parcului a făcut o informare. Parcul este 90% 

închiriat. Am făcut către Minister nenumărate memorii, prin care să ne mai dea 

Uzina Mecanică Plopeni active, pentru a le închiria. Parcul este închiriat 90%, la 

maxim, restul nu poate fi închiriat. 

  S-au mai făcut... s-a obținut o majorare a contravalorii taxei de administrare 

pentru creșterea profitului de la 5% la 9,5% și contractele sunt din anul 2003, pe o 

perioadă de 15 ani, la 0,02 euro pe metru – pătrat teren și 0,6 euro metru – pătrat 

clădire. 

  Deci, sunt pe 15 ani... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Sunteți economistul Parcului? 
 

  Dna. Bugoi Georgiana 

  Contabil – șef. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Știți că există două variante să aduci o firmă pe profit: una și ar cel mai 

indicat să încerc să realizeze venituri mai mari și a doua variantă este să te apuci să 

tai din cheltuieli. 

 

  Dna. Bugoi Georgiana 

  Cheltuielile, noi le-am minimalizat... 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Cum? 

 

       Dna. Bugoi Georgiana 

  Ne-am mutat, să nu mai plătim chirie, de la „Termoelectrica”, unde avem 

spațiu, în Autogară, nu s-au mai mărit salariile din anul 2012, s-au închiriat..., 

angajații sunt pe același număr, nu s-au mai făcut angajări în plus din anul 2012. 

     Singurul lucru negativ este că nu ne putem majora veniturile, contractele 

fiind pe 15 ani, din 2003 și alte active nu avem. Parcul este închiriat 90% și avem 

profit venituri financiare și aceeași situație se perpetuează din anul 2008 până în 

prezent. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

  Mulțumim, doamnă. 
 

  Dna. Bugoi Georgiana  
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          Mulțumesc frumos. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  O întrebare, vă rog eu frumos! 

  Cât este stabilită chiria din 2003, cu contract pentru 15 ani? Ca să 

înțeleagă... 

 

  Dna. Bugoi Georgiana 

  0,02 euro metru – pătrat pe teren și 0,6 euro metru – pătrat pe clădire. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La aceste prețuri care există, în acest moment și la contracte încă valabile și 

care nu pot fi modificate, nu au de unde să ia profit operațional mai mare, cum 

spuneți dumneavoastră. De unde să îl aducă? Diminuează cheltuielile, altceva nu 

au de făcut, dacă au 90 % închiriat. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Domnul vicepreședinte, eu am analizat, la pachet, cele două Parcuri. 

  Bine, nu se poate face comparație între Parcul Industrial Plopeni și Parcul 

Industrial Ploiești. Corect. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Gândiți-vă că nici infrastructura preluată... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Lăsați-mă să duc și eu ideea până la capăt! 

  Nu am avut nimic de comentat. Au nivelul de productivitatea muncii mult 

mai mare la „Parcul Industrial Ploiești”, cu toate că, pe medie, salariile sunt mai 

mici decât cele din „Parcul Industrial Plopeni”. Deci, dacă vine un 

administrator și vrea să găsească soluții, poate să găsească soluții, dar aceasta 

este... dacă vrem să facem treabă. 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Domnule președinte, eu nu aveam de gând să iau cuvântul dar, dacă domnul 

consilier Adrian Dobre mi-a pus niște întrebări, o să îi răspund. Foarte scurt. 

  Din păcate, nu toți au posibilitatea sau șansa să fie economiști, ca să 

priceapă cifrele mai bine decât economiștii și, în Consiliul județean, nu trebuie să 

fie numai economiști. 

  Doi. Pot să mă opresc, dacă nu mă ascultă nimeni. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog! Vă ascult! Gata! 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  Nu dumneavoastră! Domnul consilier, că dânsul m-a întrebat! 

  În același timp, aș fi de acord cu lucrurile pe care, unii dintre domnii 

consilierii județeni le-au spus despre acest buget, uitându-se, așa, de pe margine. 
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  Între noi fie vorba, în discuțiile, pe marginea bugetului, care au fost foarte 

aprinse și foarte tensionate, reprezentantul grupului de consilieri, dintre care și 

domnul consilier județean Dobre face parte, nu și-a însușit punctele de vedere pe 

care dânsul, astăzi, în Consiliu, le susține, dar aceasta este problema dânșilor. 

  Dar aș vrea să ne uităm de unde a plecat acest Parc, cel puțin din 2012, de 

când suntem noi desemnați în AGA și unde a ajuns. Și, ca și concluzie, bineînțeles 

că se pot face tot felul de proiecții bugetare legate de un buget. Aici suntem de 

acord cu acest lucru, dar pot să vă spun ce m-a făcut pe mine să votez acest buget 

în 2016: faptul că profitul financiar al societății respective este de 300 de ori mai 

mare decât profitul aferent anului 2015. Și vă rog să vă uitați și să vedeți acest 

progres din 2012 până în 2016. 

  Restul, exact cum am spus, există sute de viziuni cu privire la buget, dar 

aceasta nu înseamnă că viziunea aceasta nu este bună. Mulțumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul Neaga, vă rog! 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Domnul președinte și domnilor colegi! 

  Având în vedere că eu nu sunt în AGA la „Plopeni Industrial Parc”... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog eu să păstrați liniștea, în ședință! 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Având în vedere că și colegul meu, consilier, din partea cealaltă, Sebastian 

Danielescu, ne propune aprobarea acestui buget, iar, din capătul mesei, se spune că 

nu este corect, eu cum să votez? Că sunteți în AGA cu toții. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Alte comentarii? Dau răspunsul imediat. Domnul Cornea, vă rog! 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Vreau să se consemneze că nu particip la vot. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Sunteți în AGA? 

   

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Sunt în conflict cu parcul. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da, deci, consemnăm că domnul... Dar se consemnează automat, nu? Am 

consemnat și noi, ca să se scrie în procesul – verbal. Deci, textul acesta este: să se 

consemneze că „Domnul consilier Cornea Dănuț Marcel nu participă la vot”. 

  Gata! Am depășit și momentul acesta! 

  Am primit și un SMS că PDL-ul vrea să taie salariile, cum a făcut Băsescu. 

Am primit acum. Noroc că nu mai există! 
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  Mai sunt comentarii? Nu mai sunt. 

  Supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui buget? Mulțumesc. Vă rog 

să numărați dacă sunt probleme? 

  Deci, aici sunt 1, 2, 3, 4, pe dreapta. Și pe stânga? Da, câți sunt? Cine se 

abține? Vă rog să numărați. 8 abțineri. Cine este împotrivă? Nimeni. Deci, scădeți 

8 din 35 și aveți rezultatul. Și pe domnul Cornea. Mă scuzați! 

 

  Membrii Consiliului județean 26 voturi pentru (Mircea Cosma, Toader 

Bogdan Andrei, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, David Simona, Donache 

Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraș, Enescu Rareș Dan, 

Ionică Ion, Manta Adrian, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Neagoe 

Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, Nică Remus Iustin, Niculescu Georgiana 

Diana, Niță Cătălin Răzvan, Pătrașcu Vasile, Petrescu Victor, Pințoiu Toma, 

Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Șepși Daniel, Tabacu Jenica și Viter David 

Andrei) și 8 abțineri (Dobre Adrian Florin, Vasile Viorica, Popovici Elisabeta, 

Ciolac Dan, Negoi Constantin, Nicolai Marius, Moraru Remus și Tudora Dorin). 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul dureros. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc”. 

    Vă rog! Cine este de la „Brazi Industrial Parc”? 

  Doi. Cine vrea să susțină? Bun. AGA. Punctul de vedere al AGA. Vă rog! 

  Deci, sunt aici, am înțeles de la domnul Dobre să știm dacă este cineva aici, 

de aceea am zis dacă este cineva aici. 

  Domnul Manta. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Domnule președinte, în urmă cu o lună, „Parcul Industrial Brazi” a dus, 

spre aprobare, a dus în ședința AGA, spre aprobare, BVC-ul pe 2016. 

Bineînțeles că au fost discuții, bineînțeles că a fost un buget făcut așa cum a fost 

făcut. Atunci am avut anumite obiecțiuni și mi s-a spus că vorbesc „după 

ureche”, nu știu cât de bine a fost, că se vede că s-a ajuns... Oricum, s-a revenit 

la suma la care, exact, am propus-o atunci: 1.700 mii de lei. De la 2.500 s-a 

scăzut la 1.700 mii de lei. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Ce este aceasta? 

 

  Dl. Adrian Manta 

  BVC-ul, domnul președinte. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Valoarea... 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Da. Mii de lei. 

 

  Dl. Mircea Cosma 
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  Am înțeles, da. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Deci, conform O.G.-ului nr. 26/2013, doi ani, dacă nu se realizează BVC-ul 

peste 90%, se vine foarte frumos la realizările din anul precedent. 

  Bun. De la aceasta trebuia să se plece. Bineînțeles că s-a plecat tot de la 

2.500 de lei. Acum a venit cu același buget, dar de la 1.720 sau 1.730 mii de lei. 

Efectiv, am înțeles că ieri a avut Consiliul de Administrație o ședință cu Direcția 

Parcului. Acum așteptam și un punct de vedere din partea Consiliului de 

Administrație, având în vedere că și domnul Drăgănescu și domnul Rizea sunt 

aici, ar putea să ne dea un punct de vedere vis-a-vis de acest buget, pentru că la 

mapă au ajuns destul de târziu BVC-urile. 

  Referitor la Informarea pe care am primit-o la mapă... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Aceea la urmă, la Diverse. 

 

       Dl. Adrian Manta 

    La Diverse? OK. 

  Atunci mă opresc. Mulțumesc mult. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

    Bine. Altcineva? Altcineva la „Parcul Brazi”. 

  Domnul, vă rog să răspundeți, domnul... 

  Ce ați stabilit în Consiliul de Administrație? Că a fost o întrebare, da? Sau 

așteptați un punct de vedere? 

  Vă rog! 

 

       Dl. Marcian Cosma 

  În urma consultărilor cu Departamentul Patrimoniu din Consiliul județean și 

cu colegii mei din Departamentul economic, s-a stabilit ca bugetul să plece de la 

suma mai înainte menționată. Conform prevederilor legale s-a adus acest buget 

revizuit, în urma ședinței Consiliului de Administrație, bugetul fiind analizat și 

aprobat. Este un buget mic, este cel mai mic buget pe care l-a avut Parcul în ultima 

perioadă. Este încropit ca să spun așa, în limita legalității.  Deși cifrele spun că, 

vis-a-vis de anii precedenți pierderile au scăzut substanțial, de la 2,1 milioane, la 

750 mii anul trecut, suntem, totuși, pe pierdere, aceasta este realitatea. Nu vin să 

critic, dar, ceea ce s-a întâmplat în urmă, nu a fost bine. Știm, cu toții, că există un 

litigiu în care Parcul a fost implicat. Nu mai târziu de luni au început cercetările, 

de către DNA Ploiești, în unul din dosarele Parc-ului. Nu sunt nici primele, nici 

ultimele. Sigur că aceste rezultate și procesele pierdute, din ultima perioadă, au 

dus la rezultatele negative de pe bilanțul și pe balanța Parcului. 

  Cred că, prin ajutorul  dumneavoastră, în viitorul apropiat, va veni timpul în 

care Parcul să funcționeze așa cum l-ați fi gândit și l-ați fi prevăzut de la început. 

Sper că, negocieri sunt, în sensul acesta și cu partenerii din Parc. Chiar astăzi au 

fost negocieri cu Dalkia, ca să preluăm, direct, taxele de utilități care nu s-au plătit 

până acum, conform legii Parcului, redevența pe terenul ocupat de Dalkia în 

interiorul Parcului, ceea ce ar duce la creșterea economică și a încasărilor 
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bugetului, bineînțeles, al Parcului, ceea ce mi-a dat speranțe la bugetul pe care vi l-

am prezentat acum. Speranțele nu sunt numai de ordin economic, ci și factorii 

juridici și procesele – verbale, care, sper ca, în final, să ne dea dreptate. 

  Aceste pierderi, cineva trebuie să le suporte, pentru că bugetul Parcului este 

al Consiliului județean. Așteptăm să se exprime, în acest sens, organele de 

anchetă. Nu sunt eu în măsură să spun cine a fost vinovat sau de ce. De aceea v-

am supus, spre aprobare, această ultimă proiecție de buget care a fost aprobată în 

ședința AGA de ieri. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Am și eu o întrebare. 

  Cât am fost acasă, am citit ziare, că eu, în general, nu citesc decât titlul, ca 

să știți. A fost o gălăgie cu o hală. Presa a scris că, în mod arbitrar și abuziv, s-a 

trecut la demolarea unor lucruri din ea. S-a terminat ancheta aceea, sau?... 

 

  Dl. Marcian Cosma 

  Ideea că Parcul este ocupat 60% și nu are un grad de ocupabilitate mai mare, 

este că, așa cum știm cu toții și am și văzut în interiorul Parcului, o mare parte din 

clădiri nu sunt funcționale, sunt demolabile.  Există pericol de avarie, chiar și 

la punctele de lucru ale Veoliei, în interiorul Parcului. Știm că acele clădiri, 2 x 

200  și nu numai, 4 x 50 din capătul celălalt, acestea, ca și puncte de transformare 

cum le numim noi, tehnic, în cadrul Parcului, sunt gata să pice, Doamne ferește, la 

un cutremur și, mai mult decât atât, să avarieze Centrala termică care 

aprovizionează cu apă caldă și căldură Ploiești-ul și, de ce nu, este pericol de... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Eu vorbeam de o hală din Parc... 

 

  Dl. Marcian Cosma 

  Este vorba de Hala 2 x 200. În acest sens... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Cine a umblat în ea și cu a cui aprobare? 

  Hai să ne apropiem. 

 

  Dl. Marcian Cosma 

  În acest sens, ca și la celelalte Hale, se impunea măsura de demolare. S-a 

trecut la aceste măsuri de demolare. Se așteaptă să se îndeplinească toate cerințele, 

s-a oprit și s-a sistat instalarea în Parc a celor care ar fi trebuit să demoleze, pentru 

că nu aveau toate autorizațiile, legal înscrise. Nu s-a prejudiciat Parcul cu niciun 

leu, până la ora actuală. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

  Da. Mulțumesc. Deci, doamna... cine este cu Patrimoniul? Doamna 

Barbălată, nu, directorul executiv adjunct cu Patrimoniul. 

  Vă rog să completați chestia aceasta. Adică noi suntem foarte sensibili la    

ridicată de presă, cum a fost și aceea cu podul, că s-a fisurat, dar acolo este rostul 
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de dilatație și am rugat-o pe doamna să îi facă cadou o carte de construcții despre 

poduri, aceluia care a scris, dar aceasta este o altă discuție. 

 

  Dna  Livia Barbălată 

  La Hala de 2 x 200 au fost lucrări de demolare.  S-a solicitat de Curtea de 

Conturi și de Consiliul de Administrație să nu se dea drumul la lucrare. S-au făcut 

demolări. Contractul s-a scos, pe cale juridică. Există o Informare a Curții de 

Conturi și a Consiliului de Administrație. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

  Domnul consilier Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Doream și eu niște lămuriri cu privire la acea redevență neachitată de 

Dalkia. Ce s-a întâmplat, de s-a ajuns in această situație în această situație? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  ... să le-o dăm lor, direct, să nu mai treacă pe la noi. Aceasta este problema. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulțumesc. Cu alte cuvinte, nu a prejudiciat bugetul. 

 

  Dl. Mircea Cosma     

  Nu, ei o dădeau la noi, că noi eram proprietarii, dar după aceea au zis: 

„Domnule”... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

      Dar, din discuție înțelesesem că... 

     

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Altcineva? 

 

  Dl. Marcian Cosma 

  Nu știu dacă Curtea de Conturi era în măsură să constate că s-a prejudiciat, 

sau că s-a sustras fier din Parc. Cred că este un pic forțată informația. Fierul care a 

rezultat este grămadă în curte, este în curtea noastră, nu s-a luat... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnule, dar ați încheiat atât de frumos, că așteptați rezultatul organelor de 

anchetă, ce mai vreți? 

 

   Dl. Marcian Cosma 

   Exact. Iar contractul cu cei în cauză a fost reziliat, ei sunt acționați în 

instanță, la ora actuală, justiția își continuă cursul. 

 

    Dl. Mircea Cosma 

        Cum era aceea în latină? „Dacă tăceai, filozof rămâneai!” 

    Alte probleme? 
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    Dacă nu sunt, supun la vot bugetul. Cine este pentru? Mulțumesc. Vă rog 

să numărați. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

    Deci, nu s-a numărat. Încă o dată, repetăm votul. 

    Cine este pentru? Vă rog să numărați. 18 voturi pentru. 

    Cine este împotrivă? Cine se abține? 

    Deci, câte sunt? 14. Ai numărat? 15, 16, 17. Se aprobă, da. 

 

            Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 18 voturi pentru (Mircea 

Cosma, Toader Bogdan Andrei, Costin Zaharia, David Simona, Dosaru Elena 

Iuliana, Dragomir Florin Auraș, Ionică Ion, Neaga Gheorghe, Niculescu 

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

Toma, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Șepși Daniel, Tabacu Jenica, și Viter David 

Andrei) și 17 abțineri (Enescu Rareș Dan, Manta Adrian, Meșca Darius Dumitru, 

Ciolac Dan, Cornea Dănuț Marcel, Danielescu Sebastian, Dobre Adrian Florin, 

Donache Gheorghe, Moraru Remus, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, 

Negoi Constantin, Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Popovici Elisabeta, Tudora 

Dorin și Vasile Viorica). 

   

  Dl. Mircea Cosma 

  Mai departe, Hotărârea nr. 6. 

  Vă mulțumesc pentru… 

  Da, eu le spun la unii, că președinții de organizații sunt aici, la o parte din 

partide, că vă periclitați locurile pe lista de consilieri. Eu nu mai candidez. Votez 

cum vreau. 

    Punctul 6. 

    Deci, suntem în fața situației în care Societatea Comercială „Hidro 

Prahova”, la care noi avem 85%... Cât avem? Patrimoniul. Cât? 

 

   Dna. Livia Barbălată 

   86.  

 

  Dl. Mircea Cosma 

  86, da care are cele mai mari salarii din toate Societățile Consiliului 

județean Prahova. Vă rog frumos! 

  Deci, nici nu vă închipuiți! 

  V-ați uitat pe salariile la „Hidro Prahova”? Cine s-a uitat? Cine le știe? Eu 

le-am auzit luni, aici, la voi. Toți aveți o „tăcută”, nu mai zice nimeni ce salarii 

sunt la „Hidro Prahova”? Este un proiect de hotărâre prin care se cere mandatarea 

reprezentanților, nu aprobarea, mandatarea reprezentanților Consiliului județean 

Prahova, pentru că sunt mai mulți acționari. Dintr-o eroare, pe care nu o înțeleg eu 

bine, dar am cerut unor juriști de marcă să îmi răspundă, Statutul îmi prevede 

drepturi egale și pentru acela care are o acțiune și pentru acela care are o mie, ceea 

ce este împotriva legii. Dar, întrucât nu s-a reglementat până acum, mai sunt două 

ședințe din acestea și vă promit eu că o reglementez, în conformitate cu legea, 

astfel încât fiecare să aibă voturi, câte acțiuni are. Pentru că, altfel, ajungem, când 

sunt de plătit pagube, să se ia proporțional cu capitalul fiecăruia, iar când avem 

drepturi, toți avem drepturi egale. Nu se poate! Nu a fost făcută societatea 

egalitaristă, odată cu instaurarea capitalismului în România. Dimpotrivă! 
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  Poftiți, domnul Cornea! Vă ascult. 

  Deci, la acest proiect de hotărâre, ce doresc membrii AGA? Că ei ne-au 

cerut să îi mandatăm. Vă rog! Membrii AGA. 

  Cine este în AGA la „Hidro”? Ești în AGA? 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Nu particip la acest punct. Să se consemneze. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, scriem că domnul... 

 

  Dl. Adrian Manta 

  Să se consemneze. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, aveți lucrări deja cu...? 

  Bun. Deci, membrii AGA, vă rog! Cine este în AGA acum la „Hidro”? 

  Domnul Neagoe, vă rog frumos! 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  O.K. Așa cum este prezentat, în acest moment, bugetul de venituri și 

cheltuieli, din punctul meu de vedere, poate fi aprobat, Societatea având profit. 

Poate sunt anumite discuții, dar care sunt aici membri... conducerea este de față și 

care poate răspunde pe partea de fonduri europene de implementare a proiectului 

pe care îl cunoașteți. În rest, nu sunt prea mari probleme. A fost și Curtea de 

Conturi și Audit-ul dumneavoastră, așa că... și care nu a constatat probleme prea 

mari, iar la Curtea de Conturi există niște termene până când trebuie rezolvate 

anumite probleme. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mulțumesc. Altcineva? 

  Domnul Neaga. După aceea, domnul Enescu. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Domnul președinte, în momentul în care noi, cei care suntem acolo, în 

AGA, vom primi acest mandat, vă promitem că îl vom exercita, așa cum spunea 

legea și cu răspundere. Vă mulțumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mulțumim. Domnul Enescu. 

 

  Dl. Rareș Dan Enescu 

  Mulțumesc, domnul președinte. Indiferent, dacă suntem mandatați sau nu 

pentru votul BVC pentru 2016, vreau să solicit conducerii... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Stați așa, stai puțin, că se demolează de către ziariști aceasta...Vă rog să 

reparați, că, dacă nu...Ca să facă știri de presă. 
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  Vă rog! Poftiți! 

 

  Dl. Rareș Dan Enescu 

  Da, domnul președinte, am trecut peste momentul cu accidentul.  

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Vă rog! 

 

  Dl. Rareș Dan Enescu 

  Reiau. Indiferent dacă suntem mandatați sau nu pentru votul BVC pentru 

2016, vreau să solicit conducerii „Hidro Prahova” și Consiliului de Administrație, 

un punct de vedere, o prezentare, sau prezentarea cauzelor care au dus la cele 

specificate în Decizia Camerei de Conturi nr. 1354/1017, din 21.03.2016: 

„Persoanele responsabile, conform constatărilor, deciziilor și termenelor 

înștiințate. De asemenea, ce implicații au asupra bugetului de venituri și cheltuieli, 

cele semnalate de Camera de Conturi. În acest sens, nici eu nu particip la acest 

punct pe ordinea de zi. 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Adică nu vreți să luați indemnizația, la ședința aceasta? Sau poate trebui 

proporțional. Deci, pentru 22 de puncte de pe ordinea de zi, se dă indemnizația 

integrală. Cei care nu participați, vi se ia, procentual. Păi, nu se poate! Adică, 

particip, dar nu mă bag! Este o politică pe care am uitat-o. Poate să fie contra, să 

se abțină, dar... Vă rog! 
 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Domnul președinte, dacă mi-ați permite! Pentru următoarea ședință AGA pe 

care o vom avea la „Hidro”, am fi tare bucuroși dacă am primi un punct de vedere 

din partea specialiștilor Consiliului județean, cu ce se întâmplă în perioada imediat 

următoare, având în vedere că am constatat acum că AGA de la „Hidro Prahova” 

nu a aprobat până acum delegarea Serviciului de Apă – Canal, deși ea 

funcționează de șapte ani.  
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu am înțeles. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Deci, AGA de la „Hidro Prahova”, nu a aprobat delegarea acestui Serviciu 

de Apă – Canal, de către AGA de la „Hidro”, decât acum două  zile. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Eu îmi aduc aminte că s-a votat în 2009, nu? 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  S-a votat în plenul Consiliului județean... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Și care este problema? 
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  Dl. Gheorghe Neaga 

  ... dar la AGA la „Hidro” nu s-a votat până acum așa ceva așa ceva. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Acum, cum să vă spun eu? A fost, cum să vă spun eu, un doctor în științe 

acolo, director. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  De acord. 

 

  Dl . Mircea Cosma 

  Ce mai vreți? Dacă nici doctorii în științe nu știu, noi ce să facem?  

Chemați-l pe acela de acasă și dați-l în judecată.  Îi dăm cuvântul doamnei 

Bozianu. Imediat! Domnul Dobre mai avea ceva de spus. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  La ședința trecută, am sesizat faptul că, pe o fișă, unde sunt prezentate 

proiectele pe fostul POS Mediu, la proiectul CL1, care a fost reziliat, era prevăzută 

o singură sumă în anul 2017, de vreo 18 milioane de lei, dacă nu mă înșală 

memoria, proiectul depășind cu mult această sumă. Și am întrebat atunci 

reprezentanții „Hidro”... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog, că este foarte important! 

  După aceea ziceți că aveți o problemă. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... cum se interpretează acest lucru, dacă acea sumă va fi susținută din 

bugetul Consiliului județean sau de către „Hidro Prahova”, sau dacă există altă 

soluție. La momentul respectiv, noi nu am primit un răspuns, pe această temă și, 

dacă nu mă înșel eu, domnul președinte de atunci al ședinței, a prorogat hotărârea. 

Și vreau să știu cum se interpretează, în lipsa întregii sume din bugetul respectiv, 

mai ales că, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, pentru proiectele de pe 

POS Mediu, care au fost fazate pe POIM, termenul – limită de executare, de 

realizare a proiectelor respective, este, dacă nu mă înșel eu, trimestrul IV 2017. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Mulțumesc. 

      Deci, întâi, să o ascultăm pe doamna Bozianu, salariul 90 de milioane brut, 

care vă va da răspunsul la... ca să știți, adică, că ați aprobat, membrii AGA, și 

salariile.  

  Vă rog frumos! 

 

      Dna. Cătălina Bozianu 

      Referitor la Raportul Curții de Conturi. Am prezentat Raportul Curții de 

Conturi, ieri la ora 10,00. Dacă vreți să luăm fiecare punct acum, dacă nu, la 

Diverse? 
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90% din măsurile care au fost luate de Curtea de Conturi... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

  S-au pus niște întrebări fundamentale, nu încercați cu ultima, de la prima. 

V-ați notat întrebările, sau nu? Le mai repetăm? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

         Bun. Aceea este ultima întrebare, dar, până atunci, domnul Dobre ce v-a 

întrebat? 

 

      Dna Cătălina Bozianu 

         Referitor la buget. 

 

         Dl. Mircea Cosma 

      Eu sunt de acord că sunteți în campanie electorală, dar răspundeți la 

întrebările pe care le-au pus consilierii. Deocamdată ridicăm mâna, dacă mai 

sunteți acolo, dacă nu mai sunteți...  
 

      Dna Cătălina Bozianu 

      Referitor la bugetul de implementare...Valoarea totală a contractului este de 

62.141.862 de lei. Pentru anul 2016 nu a fost prevăzută nicio sumă, pentru anul 

2017 a fost prevăzută suma de 18,643 milioane de lei, deoarece durata de 

implementarea proiectului… iar pentru anul 2018 este prevăzută diferența de 

43.498.863 lei. Astăzi a apărut un Comunicat de presă, în care proiectul POIM are 

termenul 2014 – 2020. 
 

      Dl. Mircea Cosma 

      Altă întrebare? Cine a mai pus întrebări? Sunteți mulțumiți cu răspunsurile? 

Domnul Dobre mai are o întrebare. Poftiți! Vă rog frumos! 
 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Eu știu că, într-adevăr, bugetul POIM-ul, este 2014 – 2020, dar, pe site-ul 

Ministerului, există un document, în care se spune, cam în felul următor: în 

semestrul I  2016, se vor aproba fazările, procedura de fazare și se vor încheia 

cererile de finanțare și finalizarea proiectelor este prevăzută pentru 2017, 

trimestrul IV. Și eu înțeleg că fazarea este valabilă doi ani de zile. Mai mult decât 

atât... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Nu este treaba dumneavoastră, este treaba conducătorului unității, doamna 

Bozianu. De ce vreți să faceți abuzuri în funcție? Vă băgați în față, așa? Avem pe 

domnul director general aici, cu care am fost ieri la AM Mediu și care vă va da 

răspunsul pe care pot să îl dau și eu. Dar ca să nu zică că a venit degeaba aici, vă 

dă răspunsul. Stai, să termine domnul consilier Dobre întrebarea! Poftiți! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

       Nu, caut hârtia respectivă, dar o găsesc eu. 

  Dl. Mircea Cosma 
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  Poftiți, domnul director general! 

 

  Dl. Adrian Emanuil Semcu 

  Fazarea va fi aprobată, nu știm când, dar, până în momentul în care vine 

aprobarea, vom prezenta această aprobare. Până atunci, lucrurile decurg bine în 

continuare.  În acest an, 2016, vom finanța din contribuția noastră. Deci, putem 

face o paranteză: umblăm, de cel puțin șase luni de zile, pe la BERD, de la care 

nici astăzi nu avem garanția scrisă că se aprobă, dar avem promisiunile făcute 

pentru demersurile necesare. Așa că, ne vom încadra, în mod sigur, ceea ce am 

promis că terminăm în iunie 2016, iar din iunie 2016 până în 2020, vom merge, în 

paralel, cu partea pe care am declarat-o fazată și cu lucrările POIM... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Scăzând cea fazată. Așa a fost discuția ieri. 

 

  Dl. Adrian Emanuil Semcu 

  Dacă sunt 220 minus 50 care i-am fazat, noi sperăm să primim 160. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Noi speram 80, dar, mă rog, a rămas așa cum...Poftiți, domnul! Mai 

informați și că mâine este prima recepție la țăranii aceia, la Mizil, acolo, pe câmp. 

Și, după aceea, mai sunt două recepții programate: canalizarea din Băicoi și... 

 

  Dl. Adrian Emanuil Semcu 

  Vom termina CL 9 și CL 5, sunt în faza de recepție, acestea două le 

terminăm, trebuie să….. și CL1 și partea reziliată. Am întârziat scoaterea la 

licitație a CL1. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul Dobre mai vrea să vă pună o întrebare. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

       De ce nu este garantată finanțarea? Se respectă calendarul pe care înțeleg că 

îl avem aici. 

 

      Dl. Adrian Emanuil Semcu 

      Finanțarea va fi aprobată cu ce am fazat. CL1 este fazat 100%, iar finanțarea 

va fi... 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Eu nu pot să vă spun decât următorul lucru: pe site-ul Ministerului este 

această fișă pe care eu o am în față, am verificat-o, inclusiv, zilele acestea și este 

aceeași fișă. Nu contest faptul că ceea ce ați discutat dumneavoastră la AM POIM 

nu este adevărat. Dar vreau să vă reamintesc că noi, în acest Consiliu județean, am 

aprobat, dacă nu mă înșel, undeva la începutul anului 2015, un proiect de hotărâre 

prin care noi toți ne-am asumat că vom susține, din banii Consiliului județean, 

lucrările nefinalizate la CL4, începând cu 2016. 
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      Toată lumea s-a bătut cu pumnul în piept că rezolvă acea problemă, că se vor 

trece din cheltuieli neeligibile în cheltuieli eligibile, ș.a.m.d. Nu vreau să ne aflăm 

în aceeași situație. 

      De aceea, pentru a nu bloca, pentru că vorbim și de foarte mulți bani, vorbim 

și de proiecte pe fonduri europene importante, pentru a nu bloca această situație, 

rugămintea mea este de a avea... atunci când veți avea toate datele clare, transmise 

de cei de la AM POIM, să veniți în fața Consiliului județean și să vă asumați 

modul în care se va finanța aceste proiect CL1, când toate lucrurile sunt foarte 

clare, pentru a nu ne trezi cu alte probleme, cum v-am spus, cu proiectul acesta 

CL4. Bun. Și, totuși, am o întrebare, legată de alt proiect, pentru că a fost tot pe 

AM POS Mediu și acum este tot pe POIM: este vorba de deșeuri. Eu am înțeles că 

acolo s-a scos la licitație. Păi, au finanțare sau nu au finanțare? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Au. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Au aprobat finanțarea? Au cererea de finanțare aprobată de către AM POIM? 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da, la ei nu este problemă. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      O.K. 

      Ne puteți pune și nouă la dispoziție, acest document? De curiozitate. 

Mulțumesc. Mulțumesc mult. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. 

 

      Dl. Adrian Emanuil Semcu 

      CL1 va fi finanțat pe fonduri europene. S-a tărăgănat de la Bruxelles, pentru 

aprobare. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Domnul vicepreședinte Bogdan Toader. 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Eu am o întrebare pentru domnul Dobre și o să fiu foarte scurt. Să înțeleg că 

grupul dumneavoastră va vota acest buget?  Aș fi curios care este diferența între 

cele două: între „Brazi” și „Hidro”, pentru că amândouă au probleme și sunt curios 

dacă a fost o decizie politică, cea dinainte, sau o decizie obiectivă, având în vedere 

cele expuse. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Vă rog, domnul Dobre, vreți să răspundeți? 

      Vă rog! 
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      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Din expunerea pe care a făcut-o domnul director... 

 

      Dl. Mircea Cosma  

     Am observat că cineva de la Parcuri a plecat. Nu sunt obișnuiți să stea până 

deseară la 21,00? O să ținem ședința până la 22,00. 

      Nu plecați! Învățați, că sunteți din banii noștri plătiți! A plecat cineva, pe 

acolo. 

      

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  În ceea ce privește reprezentanții „Parcului Industrial Brazi”, pe mine nu m-

au convins, personal, mai ales că au fost date informații, de tot felul, 

contradictorii, că a spus Curtea de Conturi, că așa ne suplimentăm veniturile, dar 

mi se suflă din partea stângă că, de fapt, nu este așa și că nu vin surse 

suplimentare, dar nu era vorba decât de un circuit, eu aceasta am înțeles... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La Parc vor fi mai mulți bani pentru.....pentru că, până acum veneau în 

bugetul nostru și rămâneau la noi, așa se duc direct la... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Redevența, da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Păi, aceasta v-am întrebat mai devreme. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Păi, aceasta v-am spus. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Păi nu, dar dumneavoastră mi-ați spus că... 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Curtea de Conturi a stabilit că le-o dă direct lor. Aceasta este hotărârea 

Curții de Conturi. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Eu am înțeles de la dumneavoastră că nu sunt surse suplimentare pentru 

Parc.  

  Apoi, discuțiile acelea legate de autorizații, nu sunt autorizații, avem voie, 

nu avem voie să demolăm ș.a.m.d. Eu nu îmi aduc aminte să fie vreun proiect pe 

fonduri europene pe la Parcul Industrial Brazi, deși mi-aș dori, dar nu se poate. 

  Iar în ceea ce privește „Hidro Prahova”, din câte îmi aduc eu aminte, cel 

puțin până la finele lui 2015, era o societate profitabilă, dacă nu mă înșel eu avea 

în jur de 800 sau 1 milion de euro profit, gestionează fonduri europene, într-

adevăr, cu numeroase probleme pe care le-ați expus de fiecare dată. 
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  Nu văd dacă sunt motive întemeiate pentru care noi nu ar trebui să votăm 

acest buget, domnul vicepreședinte, vă rog să ne transmiteți și, în funcție de ceea 

ce ne transmiteți... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

    Ne uităm la votul dânsului și după aceea... 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. Mulțumesc. Nu, că nici aceasta nu este bine. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog, domnul consilier Neagoe. 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Îmi permiteți, ca reprezentant al Consiliului județean la „Hidro Prahova”: 

diferențele, între a conduce o Societate de genul „Hidro Prahova” și a conduce un 

Parc Industrial, sunt enorme, adică ce gestionează „Hidro Prahova” este mare și ce 

face Parcul Industrial este mult mai ușor, iar „Parcul Industrial Brazi”, din câte 

știu eu, este pe pierdere, de ceva vreme, are niște probleme foarte mari, a pierdut 

în justiție niște procese, cred că este forțată... 

  Eu știu că suntem în campanie electorală, dar nu forțați atât de mult lucrurile 

acestea, domnul președinte! 

  Președinte al PSD-ului. Domnul Cosma, nu m-am gândit la dumneavoastră. 

De aceasta am și precizat. 

 

   Dl. Mircea Cosma  

  Da. Bine. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Îmi permiteți? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

    Imediat! Stați să termine!   

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Mulțumesc. Mi s-a părut o comparație deplasată. Mulțumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Vă rog, domnul vicepreședinte! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sunt perfect de acord cu toate cele spuse de dumneavoastră, sunt de acord 

că bugetul la „Hidro Prahova” este un buget foarte important și nu ne permitem să 

încurcăm această Societate care derulează fonduri europene. Dar întrebarea mea 

era de altă natură: dacă au fost motive obiective, nu că noi comparăm „Brazi”-ul 

cu „Hidro” sau... pentru că vreți să vă aduc aminte că există o corecție la „Hidro 

Prahova”, 25% la CL 8? 
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  Deci, v-aș ruga să fiți obiectivi, să nu fiți pătimași, politic vorbind, atunci 

când ați votat „Parcul Brazi”.  Vă spun ceva: eu nu sunt pătimaș, o să votez, 

pentru că țin la „Hidro Prahova”. Dumneavoastră ați încurcat „Parcul Brazi”, în 

acest moment, oamenii neavând buget nu... 

  Dar de ce a trebuit să vă abțineți? V-aș ruga, o explicație. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Cum îi dictează conștiința fiecăruia. Domnul Neaga, după care domnul 

Auraș. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Domnul președinte, dacă mi-ați permite... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog! 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  ... aș dori să aduc aminte că deficiențele constatate chiar de Curtea de 

Conturi la „Brazi” în 2008 – 2012... deci, conducerea actuală, are o contribuție 

foarte mică la neregulile care au fost, pe vremuri, iar, în ce privește „Hidro”, dacă 

ne uităm la domnul director general, vă aduc aminte că este director general de 

câteva luni, poate un an de zile, iar cel care a condus foarte bine „Hidro”, unde 

este acum? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

       Da. Mulțumesc. Domnul Auraș, vă rog! 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  De asemenea, luarea mea de cuvânt se face din postura de reprezentant al 

Consiliului județean în AGA, la „Hidro Prahova”, din 2015, aprilie. Și în acel 

moment și în acest moment, am picat de acord, în Consiliul județean, ca abordarea 

din „Hidro Prahova” să fie una foarte serioasă... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. 

 

  Dl. Florin Auraș Dragomir 

  ...  ceea ce am și făcut, dacă veți vedea toate procesele – verbale ale 

Adunării Generale a Acționarilor, sunt foarte multe informări făcute atât de către 

Consiliul de Administrație, cât și de conducerea Societății, cu privire la aceste 

aspecte. 

  Faptul că astăzi, în toate luările de cuvânt, consilierii județeni care astăzi fac 

parte din AGA, nu spun că anumite răspunsuri la întrebările pe care domnul 

consilier județean le pune, poate chiar vin din perioada când dânsul era membru în 

Adunarea Generală a Acționarilor, denotă faptul că noi ne propunem o abordare 

obiectivă a lucrurilor, în așa fel încât acum, când discutăm de fazare, deși nu 

trebuia să discutăm despre acest aspect, dacă, în perioada anterioară, lucrurile erau 

mai atent monitorizate, să preîntâmpinăm multe din problemele pe care le avem, 
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dar, totuși, să nu uităm care sunt competențele legale ale AGA, ale Consiliului de 

Administrație și ale conducerii societății. Mulțumesc.  

  Dl. Mircea Cosma 

  Mulțumesc foarte mult.  

  Am fost și eu ieri, la Mediu, cu domnul Semcu, am regretat că doamna 

directoare economică nu a fost, am înțeles că a fost ocupată cu campania electorală 

și o rog ca, data viitoare, să fie acolo, pentru că neglijența economică a dus la 

tolerarea acestor neajunsuri, din partea fostului director general Pantea, care, chiar 

dacă era Doctor în Științe, nu a lăsat pe niciunul din salariați să ajungă la discuțiile 

acestea cu AM-ul și, din acest motiv, uita, pentru că avea o vârstă care nu îi mai 

permitea și și-a tocit și memoria cu doctoratul, când venea de la București la 

Ploiești, uita ce s-a discutat acolo și, atunci, uitând ce s-a discutat acolo, el tot 

timpul ne vrăjea aici, că el este o Societate Regională într-un biet județ ca Prahova 

și eu tot timpul îi spuneam: „Măi, tu ești o chestie zonală, pentru că, din 104 de 

localități în Prahova, nu ai serviciul acesta nici în 50”! 

  Așa că, domnul Semcu a fost rugat de mine să se vadă că... sunt 99 de 

localități care au apă și patru în care se termină săptămâna viitoare și să devină 

măcar operator județean, nu regional, cum se lăuda Pantea că este. 

  El nu era, dar îi plăcea lui așa, credea că va fi pe toată Regiunea Sud – 

Muntenia, nu a avut noroc. 

  Acum, dincolo de aceasta, în schimb, ne-am documentat, ieri, cu domnul 

Semcu, în niciun județ în țară, acest program nu s-a terminat. 

  Principala greșeală este că s-a dat unor Societăți slabe, din punct de vedere 

al cadrelor care gestionează aceste Societăți. Aceste proiecte trebuiau să fie la 

Consiliile județene. Peste tot în țară, în afară de orașul Eforie, care termină 

săptămâna viitoare și care a convocat recepția cu trei luni de probe, nimeni, în 

niciun județ, nici în acela care este condus de fostul Prim – Ministru, nici în acela 

care este condus de fostul președinte al Senatului, nici în acesta care este condus 

de mine, care sunt cel mai al dracului din țară, nu s-au terminat aceste lucrări, 

datorită lipsei de capacitate organizatorică. 

  Personal, vă spun ce am spus altădată: județul Prahova, pe vremurile 

celelalte, nu avea, până într-un an, investiții de 150 de milioane de euro, dar avea o 

grămadă, o armată de oameni care se ocupa de investiții. Nu poți, cu un UIP  de 

șapte persoane, să gestionezi chestia aceasta și 40 de trântori să stea prin ministere 

pe diferite trepte. Acei 40 trebuiau să fie aici și doi inspectori să fie acolo, nu 

invers și, atunci, lipsa aceasta, probabil că viitorul Parlament și viitorul Guvern o 

vor remedia, mai ales că acum este din tehnocrați și înțeleg ce este tehnocrația. 

  Aceștia, politicii, nu au înțeles-o, dar să știți că am rămas surprins că 

nicăieri în țară nu s-a terminat, în niciun județ și nici nu se termină. Deci, sunt 

șanse ca, în cinci județe din cele zece care s-au finanțat, cu doi ani înaintea noastră 

și s-au semnat contractele, să se termine. Aceasta este informația. 

  Doi.  

  În legătură cu fazarea, informația care ne-a fost dată ieri, a fost așa: din 

neglijența unor salariați pe care domnul Semcu urmează să îi pedepsească azi, nu 

s-a dus ultima variantă de fazare, ieri a fost ultimul termen, în sfârșit, s-a plecat din 

București, s-a dus și așa că am intrat în trenul fazării.  

  Angajamentul Uniunii Europene este de a termina fazarea până în 30 iunie, 

dar am și eu emoții, cu birocrația și, din acest motiv, s-a zis: „Domnule, noi am 
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cerut, deci, ce am citit noi că este până în 2020, este punctul de vedere al 

României”, că, până în 2020, față de 20.... întrucât se cere ca să se atace fondul din 

noul plan cincinal, acesta, sau șapte ani, câți sunt și nu... 

  Deci, una peste alta, încă este ceață pe aceste proiecte de mare anvergură – 

canalizare în România, dar am fost asigurați că va fi și fazare și vor fi toate acelea, 

mai puțin minciuna care ne-a zis-o aici și îi mulțumesc încă o dată domnului 

Neagoe, că a fost singurul care a avut curaj să îi spună lui Pantea adevărul -este 

consemnat într-o stenogramă pe care am găsit-o în altă parte, nu știam de ea, nu 

știam că s-a consemnat, deci, care i-a spus: „Domnule, mai mută-ți fundul  prin 

județ, că stai prea mult pe scaun și nu știi cum arată lucrările!” și ne-a mințit cu 

CL 4, acela, cu canalizarea aceea, că o rezolvă, că, cutare, să nu mai mergem și nu 

a rezolvat-o. 

  Toate încercările noastre, ieri, de a introduce și aceea care era neeligibilă pe 

listă, au rămas în discuție. Zice: „Vedem la sfârșit!” Deci, cam aceasta este situația 

pe care am găsit-o ieri. Ce ne cer membrii AGA? Să vă mandatăm, să aprobați 

bugetul, nu? Alături de ceilalți membrii AGA. 

  Bine. Alte probleme mai sunt? Cred că nu sunt. Supunem la vot, să le dăm 

mandat să aprobe. 

           Cine este pentru? Cine nu votează? Cine a anunțat că nu votează? Rareș și 

Manta, da? Așa. Cine este împotrivă? Cine se abține? Una, două abțineri. Trei? 

Nu, două. Domnul Tudora și domnul Ionică.  

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi pentru și 2 

abțineri (Ionică Ion și Tudora Dorin). 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mergem mai departe. La punctul 7 al ordinii de zi este un proiect de 

hotărâre privind însușirea propunerilor de modificare a bunurilor Muzeului de 

Istorie. Dacă aveți observații la ea? Sunt? 

  O supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? În unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma  

  Punctul 8 este un proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean. Este vorba de trepte de 

salariu. Unde este doamna de la Personal? Unde este? 

 

       Dna. Elena Ion 

       Sunt două posturi vacante. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Sunt observații? Nu sunt. 

  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? În 

unanimitate. 

   

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi pentru. 
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       Dl. Mircea Cosma 

  Hotărârea nr. 9. 

  Același lucru la modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de 

Pază.  

          Doamna Nușa? 

 

  Dna Elena Ion 

  Sunt transformări de posturi. S-a organizat concurs. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Întrebări? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?  Dacă se abține cineva? 
 

          Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35  voturi pentru. 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul nr. 10. 

  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de 

Protecția Plantelor. 

  Doamna Nușa, vă rog! 

 

  Dna Elena Ion 

  Muncitorii din cadrul Secției de Întreținere a Drumurilor, treaptă 

profesională. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

      Mulțumim. Domnul consilier Cornea, vă rog! 

 

      Dl. Dănuț Marcel Cornea 

      Poate ar trebui să înființăm o Carte a Recordurilor, pentru că, Consiliul 

județean, din 59 de angajați, 22 au dat examen și toți au luat 10, sută la sută. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Dar nu dau la noi, dau la... 

 

      Dl. Dănuț Marcel Cornea 

      Păi, acolo, da, deci, o comisie foarte strică și, comparativ cu cei de la Pază și 

cu cei care urmează, care au luat niște note normale, toți au luat, la rând, sută la 

sută. Trei procese – verbale făcute de aceeași Comisie, la aceeași oră. Toți au 

intrat în sală la 9,05 și au ieșit toți la 11,00, aveau timp, până la 11,05. Deci, așa 

coordonare, așa disciplină, mai rar! 
 

      Dl. Mircea Cosma 

      Rar există, rar! 

 

      Dl. Dănuț Marcel Cornea 

      Județul lui Caragiale! Mulțumesc. 
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      Dl. Mircea Cosma 

      Mulțumim, domnul Cornea. Al lui Caragiale? Nu este adevărat. El s-a născut 

la Haimanale. 

      Dl. Dănuț Marcel Cornea 

      Suntem orașul lui Caragiale. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      A, orașul, da, nu județul. Suntem în orașul lui, pe aici. Alte observații? 

Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Domnul Cornea. Dacă se 

abține cineva? 

          

   Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi pentru și 1 vot 

împotrivă (Cornea Dănuț Marcel). 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Deci, cu un vot împotrivă, mergem mai departe. 

      Proiectul de hotărâre nr. 11... 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

  A spus doamna Nușa că sunt muncitori. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog, pentru nostalgici, să știți că, clasa muncitoare tot în Paradis se duce, 

așa că, lăsați-o mai departe!  

      Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea...Și dacă sunt 

muncitori, ce? Nu au voie să aibă 4 și 9, sau cum? Aceasta era întrebarea. 

 

      Dna. Elena Ion  

  Au dat o probă practică… 

   

      Dl. Mircea Cosma 

      Deci, doamnă, căutați niște argumente în știință, nu în cultură! Lăsați 

acestea! În știință, nu în cultură! Acesta nu este un argument, că dacă sunt 

muncitori, să ia 10 și proștii să ia 4. 

      Proiectul nr. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Serviciul Public de Salvamont. 

  Întrebări? Vă rog! 

 

  Dna. Elena Ion 

  Promovare în grade. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Câte posturi? 

 

  Dna. Elena Ion 

  Șase posturi. 
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  Dl. Mircea Cosma 

  Mulțumesc. Pot să pun la vot? Mai sunt întrebări? Cine este pentru? 

Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

          Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul 12. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiilor atribuite, în 

folosință gratuită, Asociației de Managementul Deșeurilor. Știți că se țin licitații și 

acestea cresc, ca număr. Le mai dăm un birou, atât.  

  Vă rog, domnul Dobre! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  De ce se mărește spațiul? Până nu de mult, erau zece persoane. Ce s-a 

întâmplat? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Or să ajungă la 20. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Or să ajungă la 20. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Fiindcă s-au pornit licitațiile... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sunt 12, în acest moment. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Pot să conduc ședința aceasta sau îl las pe acesta, că s-a învățat? 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu l-ați mai lăsat trei luni de zile? 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Vă rog! 

 

  (Domnii consilieri județeni Toader Bogdan Andrei și Viter David Andrei au 

ieșit din sala de ședință) 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Bun. Noi avem o mare problemă cu acest proiect și, bine, probabil că o să 

îmi spuneți... 

 

          Dl. Mircea Cosma 

       Care proiect? Cu deșeurile? 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 
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       Da. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Da. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... și mă leg puțin de chestiunea aceasta. Sau, dacă vreți, discutăm la 

Diverse. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Cum vreți. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Bun. Haideți, să discutăm acum! Înțeleg că s-au ridicat pe SEAP absolut 

toate licitațiile aferente celor patru contracte? 

 

       Dna Silvia Constantinescu 

  Sunt în validare... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și termenul acela de 30 iunie 2016, mai este sau nu mai este în picioare? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Este. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Și ce facem? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Mai este timp. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Mai este timp? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

      Și dacă nu se finalizează, dăm banii înapoi? Se prelungește? 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Banii se dau dacă acelea nu sunt funcționale. Este o altă discuție. Nu 

management-ul. Dacă instalațiile și mijloacele puse la dispoziție nu funcționează. 

Ele funcționează. Sperăm să se termine și Bușteni-ul. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 
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       Deci, noi, de foarte mult timp, dumneavoastră nu ați fost o perioadă aici, de 

foarte mult timp am ridicat această problemă. Am primit tot felul de răspunsuri. 

Am insistat, cu privire la majorarea numărului de... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      De salariați. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... salariați de la ADI, tocmai din acest motiv, pentru că acolo nu erau nici 

specialiști pe Achiziții publice, în zece persoane, nu comentăm, zece persoane... 

 

       Dl. Mircea Cosma  

       Da, zece, este bine. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... să susții, nu să susții, ba da, să poți să susții activitatea necesară verificării 

unui număr destul de mare, presupun, de firme care ar fi dorit să participe la aceste 

licitații, complexitatea licitațiilor respective, nu ar fi făcut față nici într-o sută de 

ani. 

      Dl. Mircea Cosma 

      Corect. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Văd că, pe ultima sută de metri, suntem de acord să majorăm acest număr, 

dar nu este nici pe departe... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Nu numărul. Deocamdată le mai dăm un spațiu... 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Păi, nu, am înțeles că de la 10 am ajuns la 12. 

 

         Dl. Mircea Cosma 

         Nu. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

         Da? Bun. 

 

         Dl. Mircea Cosma 

      Încă nu am angajat. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Pe ultima sută de metri, când noi, în momentul de față, trebuia să fim pe final 

cu licitațiile, astfel încât până la 30 iunie să putem să semnăm contractele și să nu 

stăm cu sufletul la gură, așa cum o facem noi, de fiecare dată, că terminăm, sau nu 

terminăm, că vom da banii înapoi, sau nu vom da banii înapoi, nu cred că așa se 

administrează un proiect a cărui valoare este în jur de 40 de milioane de euro. Mă 

rog, între timp, s-a fazat un proiect, înțeleg că și la acesta s-a dat drumul pe SEAP. 
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      Dl. Mircea Cosma 

      Da, dar el... 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

       Dar, încă o dată, rugămintea mea este să îmi aduceți și mie, de curiozitate, 

vreau și eu să văd Cererea de finanțare aprobată.  Mă rog, contractul de finanțare 

aprobat, pe baza căruia se... 

 

       Dna Silvia Constantinescu 

       Avem Lista cu proiectele fazate. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Păi și cum ați ridicat pe SEAP, atunci? 

 

       Dl. Mircea Cosma 

          Licitația. Corect. Are suma, are tot. 

       Da. Bine. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

       Nu aș vrea să vină Curtea de Conturi sau Camera de Conturi Prahova, să ne 

explice cum această licitație, în mod normal, nu s-ar fi putut ține pentru că nu 

exista un contract de finanțare. 

 

      Dna Silvia Constantinescu 

      Surse de finanțare am asigurat… 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Voi ați dat sursele de finanțare din buget. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Semcu nu are de unde să pună. Dacă ar putea să pună și el, dacă nu venea 

corecția de 14 milioane putea să o scoată. El de aceea nu poate să o scoată și 

așteaptă. Da. Vă rog! 

 

      Dl. Mircea Cosma 

  20. Și ai doi ani și... La etajul VI, lângă ei... 

 

      Dl. Dănuț Marcel Cornea 

      Acolo unde a fost bufetul, adică, mutați... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Nu, 800. Bufetul a fost la 833. 

 

      Dl. Dănuț Marcel Cornea 

      Am crezut că ați mutat bufetul. 

 

      Dl. Mircea Cosma 
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      Ai lucrat puțin în clădirea aceasta. Alte întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot. 

Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? Acum nu văd 

cum votează domnul Danielescu, că sunteți doi copreședinți. Votați la fel, nu, 

toată linia? Cum vreți. 

 

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

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Bine. Mergem mai departe. Deci, cu societățile comerciale, am încheiat. 

   Dacă vreți să plecați, să ne lăsați oxigen în sală. Dacă mai aveți probleme, 

Societățile comerciale? Dacă nu, vă doresc succes! Dacă nu vă interesează.  Cine 

este interesat, să rămână! Dar am terminat, a fost ultima societate comercială. 

Rămâne doamna director economic, ea nu are ce face. 

       Punctul 13. 

 

  (Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan a ieșit din sala de ședință).   

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, punctul 13, este un proiect privind atribuirea licenței de traseu. Cine 

susține, de la...? Cine nu votează? Dan Șepși, nu? Ca să știm să... 

 

  Dl. Dan Șepși  

  Domnule președinte, vă rog să se consemneze că nu voi vota la acest punct. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Am înțeles. A anunțat deja domnul Dobre că nu vei vota. Ce faci? Treci la 

PNL, la lista aceasta nouă? .Deci, licențele le aveți în spate. Sunt probleme? Supun 

la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Punctul 14. Proiect de hotărâre, pentru Sinaia, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Consolidare drum județean, zona 

Km. 3+300, Km. 3+400 și Km. 4+200”. Direcția de Patrimoniu, voi ați pregătit 

materialul? Da. Vă rog! Dacă aveți probleme de explicat. Deci, totul este pe zona 

orașului Sinaia. Trei milioane de lei. Da. Sunt probleme? Dacă nu sunt, supun la 

vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 15 este proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici la obiectivul de investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară 

pe DJ 231, Gornet – Păcureți, începând de la Km. 8+310”. 

  Cred că acolo s-a terminat anul trecut, nu? Și aceasta este etapa a doua. 

 

  (Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan a revenit în sala de ședință). 
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  Dl. Mircea Cosma 

       Și ne mai rămân 3 km. de drum județean neasfaltat, pentru că, Valea 

Doftanei, s-a dat hotărâre, este drum național. Deci, sunt probleme? 

Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? În unanimitate. 

 

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

 

      Dl. Mircea Cosma 

      La punctul 16. 

      Ați propus și eu am fost de acord să o pun pe ordinea de zi, că m-a pus pe 

mine să îl inițiez, după ce ați propus voi, alții, în Consiliul celălalt, dar aceasta este 

viața! Nu a avut consilieri să semneze. Este vorba că ați aprobat o sumă în bugetul 

pe anul acesta, pentru a elimina drumul DJ100, până la Pasaj, de la ieșirea de la 

Spitalul Județean, până la Pasaj. Suma a fost în proiect, proiectarea s-a făcut și 

acum vă supunem aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor, 

deci, cât va costa acest lucru. 

     Domnul Necula vrea să se plimbe deja pe drumul acela, dar încă nu are 

becuri. 

 

  Dl. Gheorghe Necula 

       Da. 

 

  (Domnul consilier județean Viter David Andrei a revenit în sala de ședință). 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Este confidențial, da. Nu spunem la presă. Sunt probleme, cu proiectul 

acesta? Nu sunt. 

 Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? În unanimitate. 

 

      Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Punctul 17 este un proiect de hotărâre privind modificarea componenței 

Comisiei pentru protecția copilului și o să îl rog pe domnul Pavel să răspundă la 

eventualele întrebări. Dacă aveți. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? 

Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? În unanimitate. 

 

         Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Lipsesc doi de la PSD. Unde sunt?  Cu Presa? Păi, ce, presa nu are răbdare 

să se termine ședința de Consiliu? Să vă luați acreditare. 

      Punctul 18. 

         Așa cum am zis, au început să se deschidă Axele pentru proiectele europene. 

Unul din drumurile aprobate de dumneavoastră, anul trecut, este Culoarul, la 
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Prioritatea nr. 2, care înseamnă traseul Prahova – DJ 100H – Mizil, Gura Vadului, 

Glod, limită Județ Buzău.  

         Aceasta este Prioritatea nr. 2.  

      Prioritatea nr. 1 ați aprobat-o data trecută – de la Urlați la Mizil, Fulga. Pe 

acela l-ați aprobat deja, nu? S-a aprobat data trecută. Sunt probleme? Poftiți, 

domnul Dobre! 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

       Domnul președinte, am crezut că forul acesta este unul deliberativ și în care 

se discută oportunitatea acestor proiecte. 

       Uitându-ne pe actele care au stat în spatele acestui proiect și, uitându-ne și 

la documentele pe care le-am găsit pe site-ul ADR Sud – Muntenia, am constatat 

că, înainte, cu mult timp înainte ca noi să aprobăm în ședință de Consiliu județean 

aceste drumuri, ele au fost aprobate de către ADR Sud – Muntenia, neexistând, din 

partea Consiliului județean, un mandat, în acest sens. 

     Am crezut că nu știu eu să citesc pe acolo și m-am uitat în Planul de 

dezvoltare durabilă al județului Prahova 2014 – 2020, care a fost aprobat, inițial, 

undeva, prin 2013, nu mai îmi aduc aminte exact, în care, într-adevăr, o parte din 

drumurile pe care le-am găsit pe lista respectivă, era prinsă în acel Plan de 

dezvoltare, Plan durabil, Plan de dezvoltare durabilă, iar o parte nu era. 

      La ședința de la sfârșitul anului 2015, la care dumneavoastră nu ați 

participat, am aprobat o serie de drumuri, care nu se regăseau, de asemenea, în 

acel Plan de dezvoltare durabilă. Nu în totalitate. 

      Astăzi veniți în fața noastră și ne solicitați să aprobăm un drum, pe lângă 

celelalte două pe care le-am aprobat la sfârșitul anului 2015, care deja văd că este 

aprobat cu o hotărâre a ADR Sud – Muntenia, la începutul lui 2015. 

     Vreau să vă reamintesc că, la acea ședință, domnul președinte, de la acel 

moment, domnul Toader, ne-a spus că a avut loc doar o discuție, când, de fapt și 

de drept, ele erau aprobate și ne-a mai spus, de asemenea, că sunt anumite condiții, 

care fac anumite drumuri să nu fie eligibile... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Corect. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

  ...ceea ce ne-a mințit, pentru că atunci a susținut că, dacă drumul nu străbate 

două județe, nu primește punctaj sau nu este eligibil, că orice drum care duce către 

județul Brașov nu este eligibil ș.a.m.d. Într-adevăr, dacă un drum nu străbate două 

județe, pierde un punct, nu că este neeligibil. De asemenea, nu ne-a spus faptul că, 

dacă un drum conține tronsoane noi, poate să primească până la șase puncte. Nu 

ne-a spus faptul că, dacă acest drum, sau drumurile respective, aduc îmbunătățiri 

siguranței în trafic, mai ales pe drumurile care sunt pe TEN-T, aceste drumuri pot 

primi, aceste proiecte, pot primi punctaj până la patru puncte. 

 

  (Domnul consilier județean Toader Bogdan Andrei a revenit în sala de 

ședință). 

  (Domnul consilier județean Petrescu Victor s-a retras de la lucrările 

ședinței). 
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      Dl. Mircea Cosma 

      Nu sunt modificări pe hartă. TEN-T însemnă culoar european de transport.  

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Da. Bun. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Deci, întrebarea mea este, în primul rând, de ce ne mai prezentați aceste 

proiecte, să le supunem astăzi aprobării, din moment ce ele au fost deja aprobate 

de la începutul anului trecut? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Nu v-am supus aprobării, doar că trebuie să urmărim pregătirea și 

promovarea proiectelor, nu v-am spus altceva. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Dar nu era mult mai logic ca, înainte să se ducă cineva și să susțină 

proiectele respective la ADR Sud Muntenia, să ceară votul Consiliului județean? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, era foarte logic, atunci când se pleacă la întâlnirea Consiliului de 

Coordonare Regională, nu le aprobă ADR-ul, le aprobă delegația formată din 

președinte, primarul municipiului de reședință de județ, primarul de la un oraș și 

primarul de la o comună, respectiv cei care au funcții pe linie asociativă, aceasta 

este delegația din Prahova. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Corect. 

 

    Dl. Mircea Cosma 

  Bun. Aceștia au aprobat. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Foarte bine, dar fără să aibă și în spate votul Consiliului județean. Iar dacă 

vorbim de implicare, credeți-mă că, pe parcursul unui an de zile, cred că am 

întrebat în această ședință de Consiliu, în ședințele respective de Consiliu 

județean, nu o dată, să știm și noi care sunt acele proiecte pe care noi le susținem 

pe fonduri europene. 

       Că se fac, că, stați așa, că nu sunt făcute, că este o listă, dar nu este o listă, 

acestea au fost răspunsurile și, dacă nu mă credeți, luați, vă rog, procesele – 

verbale ale ședințelor, dar, cel mai deranjant cred că este alt fapt: am observat 

acolo că suma dată pentru Consiliul județean Prahova este de 20 milioane de euro, 

la drumuri, în condițiile în care Teleorman are vreo 35 milioane de euro, 

Dâmbovița are vreo 25 milioane de euro, Călărași are, dacă nu mă înșel eu, are 

vreo 32 milioane de euro, iar în Planul de dezvoltare al ADR-ului, scrie foarte clar 

că județul Prahova are a doua densitate ca drumuri, după județul Argeș, are una 

din cele mai importante rețele de drumuri naționale din toată țara ș.a.m.d. 
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      Când s-a stabilit acea sumă, vreau și eu să știu, cred că și colegii din această 

sală vor să știe, pe ce baze s-a stabilit suma de 20 milioane de euro, pe ce baze s-

au stabilit drumurile respective, de ce nu au fost luate în discuție și alte drumuri 

care pot fi, din punct de vedere al oportunității, mult mai importante decât cele pe 

care le-am aprobat? 

      Trebuie să recunoaștem și noi, în necunoștință de cauză, pentru că am fost 

mințiți... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      De cine? 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

          ... de către domnul Toader. 
 

      Dl. Mircea Cosma 

      Imediat, răspundem! Ați terminat? 
 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Nu. Vreau să știu cum s-au decis aceste drumuri. 
 

      Dl. Mircea Cosma  

      Vă rog! 

 

       Dl. Bogdan Andrei Toader 

       Domnul Dobre, mie îmi pare rău! Faptul că am avut anumite discuții cu 

dumneavoastră, am crezut că m-am făcut înțeles și în plenul Consiliului. În primul 

rând, că nu era prerogativul Consiliului să se ducă și să vorbească, în acel moment, 

la ADR. Faptul că am primit 20 milioane de euro…  

      Am fost cu domnul Marius, de la Direcție, cu domnul Rizea, am fost 

împreună la acea ședință, am fost împreună cu domnul Nanu, împreună cu domnul 

Proșcan, la acea ședință. Ideea este că acele județe au venit cu un drum care 

străbate toate cele trei județe și bineînțeles că a fost mult mai bine clasat, iar, 

atunci când suma s-a împărțit, s-a împărțit, ați înțeles, pe cele trei județe și este 

normal că acel drum, având o prioritate foarte mare, faptul că se ducea jos, la 

Delta Dunării, faptul că…Deci, era un drum care… 

 

 Dl. Mircea Cosma 

  La baza Călărași-ului. 

 

       Dl. Bogdan Andrei Toader 

       La Călărași. Noi a trebuit să avem…Erau niște criterii minime de 

eligibilitate. Trebuia să aibă 10 km. sau 20? 

 

       Dl. Marius Constantin Nicolae 

       Am aprobat traseul, s-a negociat structura acestui traseu. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Ce sumă este pe el? 
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      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Să ne uităm pe hârtiile pe care le puneți la mapă. 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Îl lăsați să vorbească, v-aș ruga? Și apoi răspunsul. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Eu vă rog să vă obișnuiți să ascultați. Deci, dă răspunsul domnul Marius, 

pentru domnul Dobre. 

 

      Dl. Marius Constantin Nicolae 

      La Mizil este prioritatea 1. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Vă rog să fiți atenți, pentru că trebuiau citite acestea! 

 

       Dl. Marius Constantin Nicolae 

       S-au negociat trei variante de trasee. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Buzău va fi scos la autostradă. Reabilitări de poduri existente. Se 

reabilitează podul de la Florești. Alte întrebări? 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

        Așa s-a întâmplat, în ceea ce privește Consiliul județean și atunci când s-a 

discutat pe bugetul 2007 –2013, despre spitale. Județul Prahova a luat zero 

pătrat….. 
 

       Dl. Mircea Cosma 

       Mulțumim celor care au fost. 
 

        Dl. Adrian Florin Dobre 

       Așa, iar…Mulțumim celor care au fost…păi, cine a fost? 

 

        Dl. Mircea Cosma 

        A fost domnul Anghel președinte. 
 

        Dl. Adrian Florin Dobre 

        2008, 20..? 

 

        Dl. Mircea Cosma 

        Nu, în 2007, când s-au făcut acestea. Că și acesta le vrea iar, care câștigă 

acum alegerile, de la noi. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Haideți, domnul președinte… 

 

  Dl. Mircea Cosma 
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  Așa s-a… 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Haideți, domnul președinte, nu mai aruncați pisica moartă în altă parte că… 

     

       Dl. Mircea Cosma 

       Păi eu nu arunc, aceasta este realitatea. Acum eu nu mai candidez, dar nu 

vreau să… 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Dar vreau să vă spun un lucru: noi, atunci, sau cei care erau la conducere 

atunci, au susținut că nu este nicio problemă, că ne vom adresa, întâi, următorului 

buget, uite, că acum nu se poate, că acum se fac trei Spitale Regionale nicunul în 

județul Prahova, iar ceea ce poate să facă Consiliul județean este decât să își 

modernizeze UPU… 
 

    Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog frumos! Aveți răbdare, că este o discuție chiar și politică 

aprofundată! 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

  … să își modernizeze UPU sau partea de Ambulatoriu, în condițiile în care 

noi avem probleme majore la Spitalul Județean.  

       Deci, eu nu vreau să mă trezesc în aceeași situație în care noi să acceptăm, 

județul Prahova, o sumă de bani care echivalează cam cât sensul acela giratoriu 

suspendat de la ieșirea din zona de Nord a județului, pe la Spitalul județean, da? 

Că atâta a fost, inițial, acela ca proiect, 20 de milioane de euro. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. 
 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Da. 
 

      Dl. Mircea Cosma  

      Teoretic. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

         Teoretic, da. Și alte județe fac numeroase drumuri pe bani europeni, iar 

dumneavoastră susțineți că ne-ați explicat…Nu, dumneavoastră mi-ați spus, 

printre altele, că nu sunt eligibile drumurile care merg spre județul Brașov. 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Și este adevărat că v-am spus. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

  De ce? 
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      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Pentru că nu este în regiunea noastră de dezvoltare. 

       Dl. Mircea Cosma 

       Da. Corect. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Cum adică nu este? 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Nu este în Regiunea Sud – Muntenia. 

 

       Dl. Bogdan Andrei Toader 

       Nu este în Regiunea Sud – Muntenia și, pentru că nu există un drum… 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Și Buzău? 

 

       Dl. Bogdan Andrei Toader 

       … un drum TEN-T deja realizat la Brașov. Nu aveam de ce drum să ne 

legăm. 

Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că au fost niște criterii, au analizat oamenii 

aceștia două luni de zile… 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Și Buzău este cumva în regiunea noastră? 

 

          Dl. Bogdan Andrei Toader 

          Nu, dar este un drum TEN-T, care este deja făcut pe fonduri europene 2007 

– 2013. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Era deja o legătură. Și la Ialomița există o legătură, în care… 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Bun. Atunci, eu mai am o întrebare: de ce s-au făcut, dacă tot ați spus și ați 

dorit să faceți aceste drumuri, de ce s-au făcut atât de multe investiții pe aceste 

drumuri, pe banii Consiliului județean? Și în 2014 și în 2015. 

 

         Dl. Mircea Cosma 

         Care s-au făcut? 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Ce? Reabilitări, poate. 

 

         Dl. Adrian Florin Dobre 
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      Da, reabilitări. 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Plombări. Mici covoare. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Covoare. 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Pentru că cetățenii noștri… Că aici voiam să ajung.  Vreți să vă spun din ce 

cauză aceste județe, mult mai sărace, au reușit să ia o sumă mult mai mare? Pentru 

că starea drumurilor pe care le au, este o stare foarte proastă și este normal că 

primesc punctaj, pentru că la ei vine și lărgire și modernizare și… La noi era 

vorba doar de reabilitare și suma…Noi stăm foarte bine în această privință a 

drumurilor. Să știți, uitați, am fost cu domnul Marius și ne-au spus că, dacă 

drumul nostru era mai prost, se încadra mai bine și primeam o sumă mai mare. Nu 

glumesc! 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. Alte probleme? 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Un punctaj mai mare. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Haideți, gata! Alte probleme? 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Domnul președinte… 

 

       Dl. Bogdan Andrei Toader 

       Mulțumesc că m-ați făcut mincinos! 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Eu, din… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

       Dacă vine din partea dumneavoastră, o iau ca pe un compliment, să știți, de 

data aceasta! 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Bine. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Cum doriți dumneavoastră. Eu, citind Ghidul pe care l-am găsit pe site-ul 

Ministerului Fondurilor Europene și punctajul pe care, de asemenea, l-am găsit pe 

site-ul Ministerului Fondurilor Europene, nu am văzut să fie o problemă legată de 
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acest subiect. S-ar fi putut face, inclusiv, un drum numai în cadrul județului, într-

adevăr, prin noul punctaj mai mic, dar acolo nu este, nu se... 

 

     Dl. Bogdan Andrei Toader 

     Aveți vreo propunere? 
 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Poftim? 
 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Aveți vreo propunere, pe care să o faceți, pentru un drum din interiorul 

județului? 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Da, propuneri au fost multe și eu v-am mai spus. 
 

       Dl. Bogdan Andrei Toader 

       O propunere clară, vă rog! 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

          Da, v-am spus, de atâtea ori, în zona de nord a județului Prahova... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

       Stai așa, numai puțin! Eu vă aduc aminte că am dreptul, conform 

Regulamentului, pe acela care nu respectă ordinea în ședință, să îl dau afară. Este 

ultimul avertisment pe care îl dau. Deci, vorbește unul, după aceea vorbește altul. 

Așa scrie în Regulament. Da. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Deci, am adus, de nenumărate ori, în discuție posibilitatea realizării unui 

drum în zona de Nord a județului Prahova. 

       Dumneavoastră, cu aparatul de specialitate, trebuia să luați în considerare, 

poate, această propunere și să vedeți dacă este sau nu este eligibilă, dar nu să 

veniți în fața noastră și să ne spuneți că ați avut niște discuții la ADR Sud – 

Muntenia, când dumneavoastră aveați o hotărâre luată acolo, fără măcar să fi 

întrebat, din bun – simț, Consiliul județean, înainte. Mai ales că acele drumuri nici 

măcar nu erau prinse în Planul de dezvoltare durabilă al județului Prahova 2014 – 

2020, așa cum l-am aprobat în 2013.  

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. Mulțumim. Dați răspunsul, sau urmează domnul Danielescu? Vă atrag 

atenția că v-ați epuizat tot timpul... 

 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 

      Pot să dau răspunsul? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

   Da. Stai, să dea răspunsul! 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Rizea... 

  Dl. Mircea Cosma 

  După care vă spun că ați epuizat... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... acele drumuri erau prinse... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Aceștia nu au vorbit deloc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... în Planul de dezvoltare durabilă, care a fost la dumneavoastră în lucru? 

 

  Dl. Gheorghe Rizea 

  …. Pentru modernizarea unei rețele de drum, nu s-au stabilit indicatorii. 

Nici acum nu se știe valoarea reală. Principiul de bază pe care l-au expus și 

reprezentanții Ministerului Dezvoltării: drumurile să fie  ...    Drumul care nu are o 

perspectivă, nu are un trafic corespunzător, nu primește punctaj. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul Danielescu, vă rog! Vă rog eu frumos, opriți-vă, că vă spun la urmă 

despre ce este vorba! Dar mi-a plăcut dezbaterea. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Am să încerc să fiu foarte scurt, pentru că ar trebui, în mod normal, să 

ajungem la o concluzie. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Deci, eu înțeleg, totuși, din dezbatere și este foarte bine că am fost mai 

mulți... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Foarte frumos! Eu sunt pregătit să stau până la 21,00. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  ... că, într-o oarecare măsură, nu prea am influențat noi, cu nimic, alegerea 

traseului. Dacă nu am înțeles bine, vă rog să mă corectați. Bun.  Acum, dacă nu 

am avut nicio influență, înseamnă că mergem în altă parte, deci, greșeala este mai 

sus, pentru că noi, practic, avem probleme cu traseul spre Brașov. 

  Deci, acolo avem noi probleme de circulație, noi, ca județ. Aceasta 

înseamnă că, în momentul în care noi amplasăm un traseu, pentru modernizare în 

altă parte, avem dureri de cap, ceva de genul acesta. Dar, dacă nu ține de noi, deci, 
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dacă nu ține de noi, apare o altă întrebare: dacă noi nu votăm acest proiect de 

hotărâre, pierdem banii respectivi? 

 

  

  Dl. Mircea Cosma 

  Corect. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

       Pentru că, până la urmă, este o lucrare care se face pe teritoriul județului… 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Ca la spitale. Exact ca la spitale. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

      … și, era bine să se facă bine, dar, dacă nu mai avem nimic de îndreptat, în 

momentul acesta, atunci, decât să pierdem banii, mă gândesc că este mai bine să 

votăm această hotărâre. Eu, altminteri, nu aș fi votat-o nicicum, dar mă gândesc, în 

momentul acesta, care este soluția: să pierd banii, sau să votez hotărârea 

respectivă, mai ales că și dacă nu o votez, tot nu se va face lucrarea acolo unde mă 

doare, adică traseul Ploiești – Brașov. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Mulțumim. 

 

       Dl. Sebastian Danielescu 

       Mulțumesc. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Gata! Domnul Dobre, ultimul cuvânt! Ați vorbit… La următoarele proiecte 

de hotărâre… Gata! Că, după aceea am barat timpul… 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

       Dacă dumneavoastră doriți să votați, la individual impus, este problema 

dumneavoastră! Sunt total de acord cu banii pe care noi trebuie să îi acordăm și să 

sprijinim, ceea ce înseamnă realizarea de proiecte pe fonduri europene, dar nu la 

individual impus și nu la sume la jumătate de măsură față de județe care, atât ca 

număr de kilometri de drum, ca număr de populație, ca drumuri deservite de pe 

TEN-T ș.a.m.d., este… Cum să fie o prostie? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Doamna, vă rog frumos! 

      Dacă vreți să vă dau afară din sală, vă dau acum! 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

  A, deci, dumneavoastră sunteți de acord ca trei inși să decidă și noi, după 

aceea, să votăm pe aici. Altceva v-am spus. 

 

  Dl. Mircea Cosma 
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 Pe urmă vreți să luați cuvântul? Deci, am să încerc să fac o lămurire. Noi 

am fost foarte mult înjurați că am luat din banii poporului și am făcut autostradă 

până la București. Toate aceste șapte județe ne-au înjurat pe noi, că noi ne-am 

făcut autostradă. Noi, la rândul nostru, i-am înjurat pe cei de la Pitești, că o au de 

pe vremea lui  Ceaușescu. Dar aceasta este dezvoltarea României. Deci, ceea ce 

dorește domnul Danielescu, noi am rezolvat, științific. 

       Atâta timp cât am fost în BPN-ul partidului de guvernământ, mi-am 

îndeplinit o idee din 1971: se numește transferarea drumului Valea Doftanei, 

Câmpina – Valea Doftanei – Brașov, ca Drum Național. În sfârșit, am nimerit și eu 

un om care a înțeles că nu se poate construi autostrada pe Valea Prahovei…. 

     Vă atrag atenția că, alaltăieri, s-a comunicat că drumul s-a clasificat Drum 

Național și luați Monitorul Oficial, deci, vom mai primi o căruță de bani, dar ai 

Companiei Regionale celei mari, că nu se dau la acestea județene. 

      Deci, legiuitorul, adică Uniunea Europeană, a zis așa: „Domnule, v-ați cam 

bătut joc de banii aceștia, cu toate acelea și nu vă mai dăm pentru drumuri 

județene, pe toată regiunea, decât 100 de milioane de euro. Atâta este, dacă facem 

totalul. Aceste 100 de milioane de euro, împărțite la șapte județe, printre care două 

bogate și cinci sărace... împărțiți 100 la 7. Deci, nu este... 

       Dar noi câștigăm foarte mult datorită transferului acelui drum, că noi, întâi 

ne-am dus cu acela și am zis: Domnule, în primul rând, nu leagă două județe, ci 

leagă două regiuni și se aprobă, de anul acesta, drumuri regionale. 

      Aceasta era în 2013, dovadă că s-au aprobat, Master Planul regional, care 

înseamnă legăturile între regiuni.  

         Deci, întâmplător, tot pe teritoriul județului Prahova, va fi o investiție de 48 

de milioane de euro, tot din fonduri europene, care este drumul acela, la care noi 

am adăugat Centura de ocolire a viitorului municipiu Câmpina și știți că am fost 

cu Ministrul Transporturilor pe teren, în calitate de președinte al Fundației „Mihai 

Viteazul” și am stabilit traseul Bănești Gărlă - ieșire la rezervoarele de la „24 

Ianuarie”, dacă știe lumea unde este, se tratează acum apa la Valea... 

       Deci, pe partea cealaltă, vreau să vă spun că județele acestea mărginașe din 

Regiune au devenit foarte obraznice și că un ideal al meu, din tinerețe - îmi pare 

rău că nu mai candidez și nu îl mai pot îndeplini -, este mutarea Regiunii la 

Ploiești. 

      Întrucât a vorbit domnul Dobre mult, eu vă mai iau două minute. 

      Nu am găsit înțelegere în interiorul partidului de guvernământ, pe plan local, 

ca acea clădire să o luăm noi, de la OMV, ca să fie sediul regiunii. S-au înfipt unii, 

care au zis că pot să facă un Spital de copii, deși eu prezentasem, în campanie 

electorală, ce înseamnă un Spital de copii. Din acest meci, am rămas fără sediul 

regional, deocamdată. Acum, de o lună, de când am venit, i-am pus pe OMV în 

fierbere, pentru că ei sunt într-o mare dificultate și au început să accepte să se 

mute anumite instituții publice, acolo, ceea ce este un mare pas înainte, pentru a-l 

transforma în sediul regiunii viitoare. 

  Vreți să avem bani mai mulți? Luptați-vă, indiferent de partid, ca regiunea 

să fie județul care generează dezvoltare, adică județul Prahova. 

      Dacă nu, vă rog să rețineți că am refuzat votul, de când am venit, ca să se 

facă Centrul de cercetare tehnologică și regională la Călărași, dar degeaba, toți 

băltăreții din celelalte județe, au dat votul. Vă dau hotărârea, ca să vedeți că are 

trei voturi contra, eu cu primarul din Cornu și cu primarul din Mizil, iar 
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viceprimarul, cu atribuții de primar, de la Ploiești, pe care ar trebui să nu îl mai 

lăsăm să intre în sediul acesta, să-și facă primărie, ca la Sinaia. 

      Dăm bani de spital, el își face primărie și să rezolvăm odată problema. 

      Regiunea nu poate fi decât ori la noi, ori la Pitești, restul, nu pot genera 

dezvoltare, pot genera consum.  Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Supun la vot. 

Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? În unanimitate.  

  Domnul Dobre se abține. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi pentru și o 

abținere (Dobre Adrian Florin). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aș vrea să menționez ceva. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Tot pentru domnul Dobre. Să știți că banii pe POR s-au împărțit, în mod 

egal, la toate județele, necontând densitatea populației, veniturile, sau altceva. 35 

milioane de euro vor fi pe POR-ul de dezvoltare viitor, sau cum se va numi el, 

Axa 4, 35  milioane, în aceeași măsură, pentru că nu contează ce propunem noi, 

pentru că atunci am votat eu împotrivă ci ce decide majoritatea. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă dau o veste proastă: Uniunea Europeană nu a aprobat împărțirea aceasta, 

a zis egalitate pentru căței, nu pentru titani. Deci, dacă ați observat luarea de 

poziție a Vice-Prim-Ministrului de ieri, că trebuie regândite polurile, întrucât nu s-

a acceptat chestia aceasta și acela de 50 mii de locuitori, Slobozia, să primească pe 

pol cât acesta cu 220 mii. Acolo, la Consiliul de Dezvoltare Regională, ținându-se 

la Giurgiu – sunt mulți țânțari, se dădeau  cu palme când stăteau pe vapor, la masă 

-, probabil că s-a împărțit chestia aceasta, greșit. Eu recunosc că nu am fost, dar 

trebuia făcută o mai mare presiune asupra județelor acestora, în curs de dezvoltare, 

care, în 2000 țipau că nu au gaze. 

       Au toate gaze, tot acolo au rămas, aceea nu au, aceea nu au, în timp ce noi, 

mâine vă invităm să mai inaugurăm o fabrică cu o mie de salariați, unica fabrică 

de ștergătoare de parbriz pentru firmele Mercedes și BMW, în al treilea Parc 

Industrial de la Aricești, VDB și vă informez că a început, de când a venit și noua 

construcție de Rulmenți Grei, tot acolo, încă o Hală de circa 600 de locuri de 

muncă, adică problemele acestea, dacă nu reușim să modificăm chestia aceasta cu 

Regiunile, în care tendințele egalitariste, nu numai că dau pe dinafară, dar se zice: 

„Voi v-ați dezvoltat, că părinții părinților și părinții au dat banii și de aceea este 

Prahova deasupra!” Și noi suntem ultimii. 

      Acestea sunt textele care se aud la ședințele acestea. Și eu vă promit, întrucât 

se mai ține una, în actuala formulă, că vă invit pe 2 și spun: „Domnule, sunt 

invitații mei personali! Să luați cuvântul!”, când cârâie câte unul, în halul acesta, 

care spune: „Nu, domnule, voi, Prahova, de aceea aveți! Noi am dat banii! La noi 

nu s-a făcut nimic și la voi s-a făcut totul!” 
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       Eu spun ce se discută. Mergem mai departe. 

 

  Punctul 19. Planul de dezvoltare. 

       Este o biblie groasă, ați citit-o? - Da. 

        O supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? În unanimitate. 

 

          Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Diverse. Suplimentare, da. 

      Păi, am aprobat toată ordinea de zi, că am întrebat dacă sunt, că nu mai sunt 

Diverse. Este un proiect de hotărâre care înseamnă să numim o Comisie pentru 

efectuarea cercetării prealabile, în vederea declarării utilității publice de interes 

local, pentru Castrul Mălăiești, celebrele Terme Romane găsite acolo. Vă spun 

acest lucru, pentru că intenționăm să introducem pe Axa... 

       Deci, Axa aceasta... Știți ce s-a propus, de către Muzeul de Istorie? Vreți să 

vă spun? Ca să știe toată lumea, că începe să mă umfle râsul: reabilitarea, pe 

fonduri europene, a clădirii „Paul Constantinescu”, adică 200 mii de lei.  

       Ieri, la București – eram cu Semcu, dar nu mai este aici -, am propus trei 

lucrări: Castrul Roman de la Drajna, cel mai important obiectiv antic care există pe 

teritoriul județului, Castrul Roman de la Mălăiești – s-a descoperit acolo Coiful de 

Aur, se presupune că acolo a fost capitala lui Dromichete – și ați văzut că pe ușă 

este concursul cu Ramidava, și reabilitarea „Conacului Constantin Cantacuzino”. 

      Cine știe Filipeștii – de –Târg, este o ruină de cărămidă. 

       Dacă te duci cu propunerea aceasta, pe care a făcut-o Muzeul de Istorie, să 

reabilităm, pe fonduri europene, o casă, aici, pe Bulevard, care costă 200 mii de 

lei, să îi faci fațada..... Atât se propunea.  Din acest moment, în propunere, de ieri, 

figurează, sub semnătura mea, aceste trei proiecte, urmând... nu sunt pe POIM, pe 

POR pe Axa 5.1., așa, adică vrem să le luăm 20 milioane de euro... 

       Ne-au tras în piept la acestea cu drumurile, că nu am fost noi atenți, dar 

acum nu o să ne mai...Deci, aceste trei lucrări: prima dintre ele este aceasta, pentru 

că restul au terenuri, aceasta nu are încă terenul și atunci, ca să putem merge mai 

departe, vă cer să aprobați numirea acestei Comisii de utilitate publică. 

      Nu este dintre noi, este din savanți specialiști, cu clasificările de monumente. 

      Aveți obiecțiuni? Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 

 

      Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu este niciuna, că m-am interesat și ei au aprobat castele prin Transilvania. 

Nu este. Am promis și popilor că vom ține cotă – parte la proiectul de la Zamfira. 

Dar nu noi suntem titulari, ei sunt, cum a fost și la Vărbila, sau la Târgșor. Dar am 

promis că, din rezervele pe care le avem, asigurăm cota de cofinanțare. 

          Următorul proiect este proiectul de hotărâre privind asocierea județului 

Prahova cu unele localități, așa numitele parteneriate, eu nu m-am amestecat, 

listele vi le-am dat, le aveți?  
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  Dna. Viorica Vasile 

  Eu nu le am. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Le au liderii. Deci, domnișoară, nu s-au putut împărți data trecută, ne-am 

întâlnit luni, liderii de grupuri, recunoașteți, da? Ați zis că aceasta este suma și s-

au împărțit de către ei.  

      Vreți să amânăm? 

 

       Dl. Dan Ciolac 

       Discuțiile s-au purtat pe suma de 13 milioane... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog! 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  ... iar suma, acum, pe care am văzut-o, este de 16,200 milioane. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă explic de ce. Municipiul Ploiești a cedat 3 milioane, că știți că erau șapte 

pentru ei și au cedat trei, ce să facem acum? 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  Eu am înțeles, au cedat, dar acele sume se regăsesc doar în anumite părți... 

 

       Dl. Mircea Cosma 

  Vă cedează și vouă dar nu v-ați dus la negocieri... așa că, vă propun, data 

viitoare, să dăm diferența. 

      Doamnă, eu am vrut să țin o sumă pentru Sinaia, după ce primarul de la 

Sinaia a zis că… cum am vorbit noi. Dacă nu vine, dăm la alții.  

           Domnul Danielescu. 

 

      Dl. Sebastian Danielescu 

      Mulțumesc. Constat, poate nu am dreptate... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Vă rog!  

 

      Dl. Sebastian Danielescu 

  ... sau sper să nu am dreptate, că, în general, consilierii județeni, domnii 

consilieri județeni, nu au fost informați, foarte atent, despre aceste parteneriate. 

Acum, fiind timpul foarte scurt, din punctul meu de vedere, nici nu trebui să ne 

împiedicăm de acest lucru, dar mi se pare o lipsă de comunicare, care trebuie 

corectată. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      De liderii de grup, domnul. 
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      Dl. Sebastian Danielescu 

      De liderii de grup, în măsura în care dumnealor se simt, cumva, loviți de 

luarea mea de cuvânt. Acum, noi putem și să dăm un vot, astfel încât liderii de 

grup să își asume întreaga răspundere pentru felul în care au fost întocmite 

parteneriatele, dacă, o parte din primari, nu o să primească fondurile solicitate. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

      Vă rog! Și? Deci, acum eu ce trebuie să fac? 
 

      Dl. Sebastian Danielescu 

      Nu contează partidul. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

       Deci, eu... 
 

      Dl. Sebastian Danielescu 

      Ca principiu, s-a lucrat greșit. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Domnul Danielescu, eu am discutat cu ei și au zis că, până luni fac. Le-am 

spus: „Măi, mă dau peste cap, din mașină, o las pe doamna Sfîrloagă să continue 

delegația, că voi fi la 16,00 în Ploiești!” și la 15,30 am fost în Ploiești. Am venit în 

această sală. Era domnul Ciolac, domnul Dobre, Toader Bogdan și cu Rareș și au 

zis: „Domnule, v-ați înțeles?”, și domnul Neaga, pardon! 

      Și au zis: „V-ați înțeles?” „Da”. „Bine!”.  Sumele, la revedere! 

 

      Dl. Sebastian Danielescu 

      Domnul președinte, îmi cer scuze, este foarte bine! Dar, în momentul acesta, 

nu avem lista cu sumele. Deci, în momentul acesta, noi aprobăm o chestie de care 

habar nu avem. 

     

  Dl. Mircea Cosma 

        Eu vă propun așa: să aprobăm ce este, vă promit că facem o extraordinară. 

5.200 la... Cât ați discutat?  5,2 milioane, 1,8 milioane la ceilalți, 5 milioane și 

ceva la PSD, nu știu cât este, cam atât era. Deci, 13 milioane, în total. 

 

      Dl. Sebastian Danielescu 

      Și, pe viitor, deci, poate venim cu o definiție pentru liderul de grup, pentru că 

liderul, este un lider de grup. Deci, dacă vrea să fie doar un lider al dumnealui, așa, 

în sine, este cu totul altceva. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

      V-am spus cine a fost, am zis că au legitimitate. 

 

      Dl. Sebastian Danielescu 

      Da. 

      Dl. Bogdan Andrei Toader 
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      Aș mai vrea eu să fac un amendament... 

 

       Dl. Sebastian Danielescu 

       Mulțumim. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

      ... și îmi scuze că intervin. Dintr-o greșeală a mea, la Teișani s-a trecut o 

sumă mai mică. Aș dori, dacă se poate, să suplimentăm suma cu 100 de mii. Dintr-

o greșeală a mea.  

 

      Dl. Mircea Cosma 

  Față de tabel. Deci, supun la vot. Cine este pentru? Cu amendament. 

Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

      Azi Sinaia vine la negocieri cu municipiul. 

      Cine este împotrivă? A plecat presa? Ca să îi dăm la presă pe cei care 

votează împotrivă, că nu vor să dea bani la primari. Cine se abține? Mulțumesc. 

 

      Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

      Ultimul punct. Penultimul punct este proiect de hotărâre privind aprobarea 

finanțării proiectului „Construcția drumului pietonal spre Muzeul Raional de 

Istorie și Etnografie și Artă din orașul Cimișlia”. 

  Vă rog! 

 

       Dl. Dănuț Marcel Cornea 

       Aș avea o mică întrebare pentru inițiatori, respectiv doamna Sfîrloagă...: 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Și ceilalți. 

 

  Dl. Dănut Marcel Cornea 

  ... și domnul Niță. 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. 

 

       Dl. Dănut Marcel Cornea 

      Cred că s-a făcut o omisiune, destul de supărătoare, zic eu. În tot proiectul 

prezentat nu ni s-a spus unde urmează sa fie amplasata o statuie. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

      Nu este statuie. Acesta duce la un muzeu, să știți. Deci, Cimislia... 

 

      Dl. Dănut Marcel Cornea 

      Poate o luam pe aceea a lui Decebal, de la Pucheni. 

      Dl. Mircea Cosma 
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      Domnul comandant vreau sa va spun ca in Cimislia sunt două statui, din 

2001. Le-am dus eu acolo, este primul oraș in care am dus statui – Mihai Viteazul 

si Mihai Eminescu. 

       Sunt probleme? Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 

Dacă se abține cineva? 

 

          Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Ultimul punct este... ca sa ii dau o satisfacție domnului Dobre si are 

dreptate, este vorba de acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute 

către F.D.E.E. Electrica, asupra unui teren necesare lucrării de alimentare cu 

energie electrică a obiectivului Stație de sortare și reciclare deșeuri Boldești, care 

nu se pune în funcțiune pentru că s-a scăpat chestia aceasta. 

      Meșca este aici și ne spune că este vina lor. 
 

      Dl. Darius Meșca 

      Am o rugăminte. Eu nu pot sa votez sau să particip la acest punct. 
 

      Dl. Mircea Cosma 

  Deci, birocrația a învins. Acea Stație, pe care Comisia o verifică pe teren, o 

alimentăm, provizoriu, pentru ca s-a omis chestia aceasta. 

      Vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Daca se abține 

cineva? În unanimitate. 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Dacă vreți declarații politice, eu nu candidez și mă retrag. Rămân liderii de 

grupuri. 

 

      Dl. Dănut Marcel Cornea 

      La Diverse am eu o întrebare. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Da. Poftiți! 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

       Pentru cei din aparat, în data de 26 februarie, înainte de ședință, a fost 

depusă o cerere de către șase consilieri județeni PNL... 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da... 

 

  Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  ... către Direcția, nu știu, care se ocupă cu Achizițiile, să ni se pună la 

dispoziție liste cu toate contractele de atribuire directă a lucrărilor din anul 2013, 

2014, 2015. 

  Dl. Mircea Cosma 
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      Vă punem din 2015, până acum, domnul, mă ocup eu. 

 

      Dl. Dănuț Marcel Cornea 

  Vă rog eu să o avem și noi, da? 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Da. Mă ocup eu, personal. Poftiți, domnul Dobre! Vă rog! 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

   Haideți, că rămânem... Iar nu mai avem cvorum în sală... 

 

       Dl. Mircea Cosma 

  Deci, vă rog frumos! Adică... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

   ... și o să spuneți că se închide ședința. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Am declarat eu închisă ședința? 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Nu. O sa va sugereze... da... 

 

      Dl. Mircea Cosma 

      Uitați, aici, consilierii PDL, toți, în picioare, nici nu vor să vă asculte. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

      Deci, domnule președinte, acum vreo două luni de zile, am solicitat 

Consiliului județean un material... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

      Vă rog frumos! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

      ... un material legat de Spitalul Județean și de Farmacia care a fost construită 

acolo. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

  Nu știu subiectul. Nu am fost aici. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

       Și mi s-a pus la dispoziție o mapă de acte, cu o adresă de înaintare venită din 

partea Șef Serviciu Juridic, din cadrul Consiliului județean și aș avea următoarele 

rugăminți: în primul rând, este foarte interesant cum acel teren a fost scos la 

licitație, în urma unei solicitări a unei firme care se ocupă de publicitate outdoor, 

în condițiile în care ei solicitau să se facă o farmacie în zona respectivă. 

  Doi.  
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       Am văzut că cel care a licitat este o persoană, cel care a câștigat licitația este 

o persoană fizică, după care apare acolo – construcție, o persoană juridică -. 

      Vreau să știu și eu cum s-a făcut... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

       Nu știu, că am lipsit. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... trecerea respectivă. 

 

       Dl. Mircea Cosma 

       Vă promit că, odată cu... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Trei. 

     

  Dl. Mircea Cosma 

       ... grupul anexa 200 de MW, o lămurim și pe aceasta. 

 

      Dl. Adrian Florin Dobre 

     Metrul – pătrat, chiria pe metru – pătrat, pe lună, pentru spațiul respectiv, este 

de 5 euro, în condițiile în care, la nivelul municipiului Ploiești, cu excepția zonelor 

din interiorul spațiilor ce țin de Hale și Piețe, este de 10 euro. 

       Și vreau să primim și noi, de asemenea, Raportul celor care au făcut 

evaluarea terenului respectiv, de s-a ajuns la suma de... 

 

       Dl. Mircea Cosma 

        Cu mare plăcere, vă promit că primiți răspunsul. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   O altă problemă... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   La prima ședință. 

 

       Dl. Adrian Florin Dobre 

  ... o altă problemă pe care am constatat-o a fost că modelul de contract care 

se afla anexă la Caietul de sarcini și care devine obligatoriu, în momentul în care 

nu există obiecțiuni pe contractul respectiv sau clarificări, a fost modificat față de 

contractul care a fost semnat de către firma care a construit respectiva farmacie și, 

nu în ultimul rând, mai era o problemă acolo cu,... stați să îmi aduc aminte... 

       În contract se specifică faptul că, dacă, timp de... în contractul acesta, 

modificat, dacă 30 de zile nu se achită chiria, se poate rezilia contractul. 

       Contractul nu a fost achitat timp de șase luni de zile și nu s-a reziliat 

contractul. S-au solicitat sume de bani pentru…. și cu penalități, dar tot în contract 

se spunea că se poate solicita și o sumă, se cer daune, interese, în valoare de două 

chirii. 
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