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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 05 mai 2016, ora 15,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 139 din 

28.04.2016 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 24 de 

consilieri județeni: Toader Bogdan Andrei, Ciolac Dan, Costin Zaharia, Danielescu 

Sebastian, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraș, Enescu Rareș Dan, Ionică 

Ion, Manta Adrian, Moraru Remus, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, 

Negoi Constantin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niță Cătălin 

Răzvan, Petrescu Victor, Pințoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana,  Sfîrloagă 

Ludmila, Șepși Daniel, Vasile Viorica și Viter David Andrei. 

 Au lipsit doamnele consilier județean David Simona și Tabacu Jenica și 

domnii consilieri județeni Cornea Dănuț Marcel, Dobre Adrian Florin, Donache 

Gheorghe, Meșca Darius Dumitru, Necula Gheorghe, Nică Remus Iustin, Pătrașcu 

Vasile și Tudora Dorin. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii invitați: 

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

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

Direcției economice; dl. Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al 

Direcției servicii și achiziții publice; dna Marinela Peneș, managerul Muzeului 

Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dna Emilia-Elena Iancu, managerul 

Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova; dna Mihaela Radu, managerul 

Bibliotecii Județene ,,Nicolae Iorga” Ploiești; dl. Dragoș Grigorescu, managerul 

Centrului Județean de Cultură Prahova.  

Au mai luat parte la lucrările ședinței domnul Gabriel Hornoiu și 

reprezentanții presei. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Bună ziua! 

 Cât avem prezența? 

  

Dl. Mihail Pavel  

 25. 

  

Dl. Mircea Cosma 

25? Deci este statutară ședința, că sunt 25. 

 Ordinea de zi, fiind extraordinară, nu se poate modifica. 

 Mai doriți și altceva? 

 Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă 

se abține cineva? 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi ,,pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 
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1. Proiect de hotărâre privind propunerile de acțiuni ce urmează a fi 

organizate sub egida Consiliului Județean Prahova în cadrul Programului național 

„ROMÂNIA 100” – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor autoturisme 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Apei – Prahova” și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor – Prahova” – inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu orașul Băicoi, 

în vederea finanțării obiectivului de interes public „Reabilitarea/ modernizarea, 

extinderea și echiparea specifică a Centrului de îngrijire și asistență pentru 

persoane adulte cu handicap Liliești – cod SMIS 36395, oraș Băicoi” – inițiat de 

domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 1 a fost… Am amânat de data trecută proiectul de hotărâre 

privind acțiunile ce se pot organiza în cadrul Programului Național „ROMÂNIA 

100”. 

 S-a mai completat, au fost consultați toți domnii directori, manageri, sau 

cum vă zice, domnul Sicoie? Manageri sau directori? 

 

 Domnul Florin Sicoie 

 Manageri... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Manageri? 

 

Domnul Florin Sicoie 

Director manager. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Amândouă? 

 Toată lumea și-a pus acțiunile pe care le-a dorit. 

 Dacă mai aveți și alte propuneri, față de proiectul acesta de hotărâre? 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Nu avem Diverse, domnule președinte? 

 

 Dl. Mircea Cosma 

Nu avem Diverse la extraordinare, conform Regulamentului, doamna… 

Regulamentul, nu l-am aprobat eu. 

 Deci, dacă aveți alte propuneri la Programul „ROMÂNIA 100”? 

 Observați, pentru prima dată, caracter de noutate pentru cei care vor să 

critice, că s-a propus și participarea la finanțarea Statuii Regelui Ferdinand I, 

acesta este primul punct cu care se pleacă. 

 Cred că domnul Danielescu a fost primul care a fost de acord.  
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 Și s-a propus și refacerea unor monumente ale eroilor din localitățile 

județului și confecționarea simbolului vitejiei și credinței ostașului român, 

,,Vulturul cu aripile desfăcute”, care lipsește inclusiv la cimitirul Bolovani, unde ne 

ducem să depunem coroane și care nu există. Și am zis: „Domnule, dacă avem un 

pic de suflet și un pic de tricolor în noi, dincolo de preocupările cotidiene, atunci le 

refacem pe acestea și mai ajutăm și comunele care nu pot să îl facă, bănuid că 

sculptorii vor fi și ei animați de sentimente patriotice și vor face la un preț mai 

scăzut aceste... 

 Dacă mai aveți și alte propuneri? 

 Domnul Neagoe, vă rog! 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Nu, eu nu am o propunere extraordinară, numai că, la punctul 4, aici, unde 

spune „Prețuire și neuitare eroilor căzuți pentru reîntregirea țării în toamna lui 

1916”, acum, eu aș fi pus ori în primul război mondial, ori în perioada 1914 – 

1918, cât a durat primul război mondial, ori 1916 – 1918, cât a participat România, 

la primul război mondial. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 România a participat până în 4 august 1919, vă spun eu. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Bun. Pe mine mă interesează... 

 Dar a pune numai 1916, mi se pare că este cam restrictiv, așa. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, a pus 1916, pentru că bătăliile pe teritoriul județului Prahova s-au 

desfășurat atunci când România a intrat în război, în toamna anului 1916 și atunci 

se împlinesc 100 de ani și rostul a fost acesta: ca, la localitățile Predeal – că avem 

monumente acolo -, Sinaia, Tabla Buții, Cerașu și unde au mai fost, să se facă 

acestea, că atunci au fost pe teritoriul județului. 

 După aceea, nu au mai fost pe teritoriul județului Prahova bătălii. 

 Vă rog, doamna Sfîrloagă! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Domnule președinte, de fiecare dată când am fost la Cimitirul Eroilor de la 

Tabla Buții, împreună cu colegi ai mei, ne-am lovit de aceeași problemă. Într-o 

vreme aveam și o idee de a face un proiect de hotărâre, în sensul în care la 

Cimitirul Eroilor, în față, unde se adună marea aceea de oameni, în fiecare an, să 

reușim să facem un amfiteatru pentru ca toți participanții la evenimentele 

evocatoare să aibă, efectiv, unde să stea. 

 Partea oficială este rezolvată, dar sutele de oameni care vin la Tabla Buții, la 

Cimitirul Eroilor, efectiv, nu au unde să stea și unde să vadă tot ceea ce se întâmplă 

acolo și ne gândeam la un amfiteatru, în aer liber, care să fie organizat în fața 

Cimitirului Eroilor. 
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Dl. Mircea Cosma 

 Și nu găsim aici...? 

  

Dna Ludmila Sfîrloagă  

 Nu este, m-am uitat. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, cum o formulăm pe aceasta? Că anexa aceasta devine parte a hotărârii. 

 Cum vreți să o formulăm? Adică... 

 

 Dl. Gheorghe Neaga  

 Adăugată. 

 

Dl. Cătălin Răzvan Niță  

O adăugăm, domnule președinte! 

  

Dl. Bogdan Andrei Toader 

 La 30. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mai punem un punct 30? Așa vreți să propuneți? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, vă rog să reformulați, doamna Sfîrloagă, ca să îl întreb pe domnul 

secretar Pavel dacă este bine reformulată. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 „Amenajarea unui amfiteatru în aer liber, în fața Cimitirului Eroilor de la 

Tabla Buții”. 

 

 Dl. Rareș Dan Enescu 

 De plantat niște băncuțe și… 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 De amplasat niște… 

 

Dna Viorica Vasile 

 Amfiteatru înseamnă altceva. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Amfiteatru înseamnă niște băncuțe terasate, în aer liber. 

  

 Dl. Adrian Manta 

 Mai ales că terenul ne permite acolo, ne permite având în vedere că este… 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Este versant frumos acela, acolo. 

 

Dl. Adrian Manta 

… ne permite să terasăm. 

 

Dl. Mircea Cosma 

 Și domnul Danielescu aici, specialist în zonele acestea alpine, montane... 

 

Dl. Sebastian Danielescu 

Montane. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Nu se poate face acolo… 

 

Dl. Sebastian Danielescu 

Dacă vreți, mă deplasez și găsim o soluție 

  

Dl. Mircea Cosma 

 Dar, eu ce zic: Tot mi-au zis niște domni consilieri unde se mai deplasează 

până la sfârșitul mandatului, uite, am găsit…  

 Alte propuneri? 

 Deci, 30. Este bine formulată? 
 

 Dl. Mihail Pavel  

Să supuneți la vot propunerea… 
 

Dl. Mircea Cosma 

Integral, toată și cu… 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Amendamentul, primul. 

 

 Dl. Mircea Cosma  

 Imediat. 

 Mai departe, dacă mai sunt și alte propuneri? 

 Dacă nu sunt, întâi se supune la vot propunerea aceasta, făcută de doamna 

Ludmila, separat, că nu face parte din ordinea de zi, da. Așa este regulamentul nou. 

 Sunteți de acord cu propunerea doamnei Sfîrloagă? 

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

unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi ,,pentru”. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Și acum supun la vot tot proiectul de hotărâre și tot Programul de acțiuni. 
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 Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi ,,pentru”. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 2 este hotărârea de data trecută.  

 Având în vedere că... Sunt probleme la ea? 

 Dacă nu sunt probleme, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se 

abține cineva? Este de patrimoniu… cu două treimi.  

 

Dl. Mihail Pavel 

24, 25. 
 

Dl. Mircea Cosma 

Suntem 25 în sală, deci ați venit la fix.  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi ,,pentru”. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 3. 

 Domnule, acum, indiferent de ce părere aveți dumneavoastră despre 

primăria orașului Băicoi, a beneficiat și ea de un fond european și, datorită unei 

proiectări, ca să nu zic altceva, lucrarea este întârziată. 

 Noi facem o hotărâre, chiar dacă puteam să o facem cu 19 voturi. Nu știu 

dacă m-ați înțeles, ca să ajutăm finalizarea acelui Cămin de bătrâni, care, dintr-o 

eroare, dintr-o necunoaștere, din lipsă de antrenament la fonduri europene, nu a 

urmat ritmul obișnuit, dar nici nu a beneficiat de un proiect corespunzător. 

 Conform Regulamentului Fondurilor Europene, primăria și-a pus în buget 

suma acoperitoare pentru anul acesta, că altfel le lua toți banii europeni din anul 

trecut înapoi. 

 Nu a modificat bugetul și atunci, noi, astăzi, am identificat, la un 

comandament serios, că diferențele constatate între proiect și capacitatea lui prinsă 

în buget este de un milion de lei, pentru care a adus acte justificative și care, din 

fondul de rezervă pe care îl mai avem la poziția de parteneriate, ținut, că nu l-am 

predat pe tot, acordăm acum acest milion de lei, cu următorul amendament și v-aș 

ruga să fiți de acord cu amendamentul acesta: ca el să își regleze bugetul, mutând 

ce a prins la începutul anului, cu un milion, ca să poată să facă alte lucrări, că el, de 

fapt, aceasta nu poate, să facă alte lucrări, urmând ca, în trimestrul al treilea, care 

începe la 1 iulie, să i se dea diferența pentru închiderea proiectului, care se va 

închide pe măsurile luate la 30 iunie. 

 Deci, factura va veni undeva, în 25 iulie și, dacă va mai fi nevoie, să îl mai 

putem ajuta. Aceasta este toată problema. 

 Deci, în plus de parteneriatul clasic pe care l-a avut, vă rog să fiți de acord să 

îi dăm acum un milion de lei, pentru că atâta are descoperire, pentru că nu și-a 

reglat bugetul propriu și nici nu îl poate regla până la 30 iunie, că așa este regula 

bugetului. Abia în trimestrul al treilea poate să umble la el și în trimestrul al treilea 

să umble și noi am mai ținut un milion de lei rezervă, ca să știți. 
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 Dar nu avem cum să i-l dăm și atunci el are astăzi lucrări suplimentare de un 

milion de lei, cu care, vă rog să fiți de acord să i le aprobăm și diferența de un 

milion de lei, ținută pentru el, să fie la următoarea ședință, că nu avem cum. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 La capitolul nr. 68, când am făcut... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Rețineți! Deci, nu și-a reglat bugetul pe... 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Aici, la Sănătate, avem doar un milion. 

 O să putem să îi dăm încă un milion, după ce putem și noi să ne modificăm 

bugetul. 

 Este Capitolul nr. 68 – Sănătate. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Avem probleme? Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 

Dacă se abține cineva? În unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi ,,pentru”. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Eu vă mulțumesc. 

 De mâine începe campania electorală. 

 Ultima ședință, care nu știu dacă va fi... 

 

 Dl. Dan Ciolac 

 Tot ce ați spus acum…, în expunere… 

 

Dl. Mircea Cosma 

E înregistrat tot. 

 Deci, ultima ședință vă propun să fie în jurul datei de 25 sau 26. Când vă 

convine? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Este festivă. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Nu este festivă. Aceea festivă este până în 06. Avem timp de una până în 06. 

 

 Dl. Nicolai Marius 

 Pe 29, ar fi mai bine. 

 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 29? Ce zi este? 
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 Dl. Nicolai Marius 

 Pe 30. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 30 este luni. 29 este duminică. Cum vreți! 

 Deci, aștept propuneri. 
 

….............................. 
 

 Dl. Mircea Cosma  

 Nu, că este Constantin și Elena pe 21. 

 

 

 Dl. Rareș Dan Enescu 

 26 pică joi, 27 vineri. 26 
 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 26, da? Cădem, în principiu, de acord, dacă apare ceva… 

 Bun. Ședința festivă – de Ziua Copilului –, pe 1 iunie. Este altă lună. 

 În deplasări, dacă mai dorește cineva, vorbește cu doamna Ludmila 

Sfîrloagă, pentru Basarabia. 

 Mai sunt trei delegați care pleacă la Conferința Europeană a Vinului, care 

este undeva în Cehia, nu? 

 

 Dl. Marius Nicolai 

 Aceea este pe 25-26. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Pe 25-26 este? 

 

Dl. Marius Nicolai 

De aceea v-am spus eu pe 30. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Trebuie să rămână 19 pentru vot, aici. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, dânsul zice că nu poate să facă campanie electorală. Am înțeles. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Când plecați voi la…, vinului? 
 

 Dl. Marius Nicolai 

 Pe 25. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Și când este Constantin și Elena? 
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