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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova 

din data de 24 mai 2016, ora 15,00 

 

               La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 159 din 

19.05.2016 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți, domnul 

Cosma Mircea, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi următorii 30 de 

consilieri județeni: Toader Bogdan Andrei, Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel, 

Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, Donache Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, 

Dragomir Florin Auraş, Enescu Rareş Dan, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca 

Darius Dumitru, Moraru Remus, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, 

Necula Gheorghe, Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana,  

Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, Petrescu Victor, Pinţoiu Toma, Popovici 

Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Tudora Dorin,Vasile 

Viorica şi Viter David Andrei .     

                Au lipsit doamnele consilier judeţean David Simona şi Tabacu Jenica şi 

domnii consilieri judeţeni Dobre Adrian Florin şi Negoi Constantin.    

               De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean Prahova au participat 

următorii invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Maria 

Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; dna Rodica Paraschiv, 

directorul general al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dna Luminiţa 

Sînziana Iatan, Arhitectul şef; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al 

Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Elena Popescu, directorul executiv 

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

adjunct al Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dna Elena Ion, şeful Serviciului 

resurse umane; dl. Florin Dinu, şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale Prahova; dl. Marian Crăciun, consilier - Structura Teritorială pentru 

Probleme Speciale Prahova ; dl. Adrian Emanuil Semcu, directorul Societăţii 

Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Andrei Marius Dinu, managerul Spitalului 

Obstretică Ginecologie Ploieşti; dl.Dragoş Grigorescu, managerul Centrului 

Judeţean de Cultură Prahova; dl. Emil Drăgănescu, directorul Direcţiei Judeţene de 

Pază Prahova şi reprezentanţii presei. 

               În sala de ședință au mai fost prezenţi: dna Emilia Iancu, managerul 

Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; dna Lia Maria Voicu, președintele 

Fundației „Constantin Stere”; dna Mihaela Radu, managerul Biliotecii Judeţene 

„Nicolae Iorga” Ploieşti; dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole Prahova; 

dl. Marius Preda, directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;  dna Marinela Peneş, 

managerul  Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova și dna Anabel 

Măntoiu, consilier juridic în cadrul Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A.  
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               Dl. Mircea Cosma 

               Suntem jumate plus unu prezenţi. Ordinea de zi, dacă sunt probleme. 

Avem probleme la ordinea de zi? 

 

              Dl. Mircea Cosma  

               Deci, faţă de cele 18 puncte s-au mai cerut două...patru suplimentare, din 

care două sunt procese- verbale, că aţi dat o hotărâre, nu ştiu când, că vreţi să aveţi 

procesele-verbale. 

                La punctul  21 este o cerere făcută de Serviciul de evidenţa populaţiei cu 

modificarea unor arondări şi în contextul alegerilor şi la punctul 22 este un proiect 

de hotărâre privind participarea judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului 

,,Restaurare pictură, finisaje interioare - exterioare la biserica Sf.Vineri”, pentru că 

a fost pictată de Tătărăscu cel care a pictat şi cele patru tablouri ale căror copii se 

află la noi în muzeu. 

               Sunteţi de acord să le introducem la ordinea de zi ?  

               Cine este pentru? Multumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În 

unanimitate.  

 

                Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 23 voturi ,,pentru” cu 

următoarea ordine de zi  : 

 

               1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

judeţean Prahova din data de 30 martie 2016. 

               2. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

judeţean Prahova din data de 08 aprilie 2016. 

               3. Raport privind absorbţia fondurilor europene în judeţul Prahova. 

               4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului  anual de execuţie a  

bugetului propriu şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean 

Prahova pe anul 2015 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului 

judeţean Prahova. 

              5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi  

a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 

2016 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

              6. Proiect de hotărâre  privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului judeţean Prahova nr.47/2016 referitoare la asocierea judeţului Prahova 

cu localităţii din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova 

pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

              7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a 

judeţului  Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al 

Consiliului judeţean Prahova. 

              8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General  actualizat 

aferent proiectului,, Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul 

Prahova”- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 
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               9. Proiect de hotărâre  privind stabilirea preţurilor  medii ale produselor 

agricole şi a preţului mediu al ierbii obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2016 - 

iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

              10. Proiect de hotărâre privind actualizarea contractului de asociere 

încheiat între Consiliul judeţean Dâmboviţa şi Consiliul judeţean Prahova pentru 

realizarea obiectivului ,,Reabilitare şi modernizare DJ 713 Sinaia (DN71) - Cabana 

Cuibul Dorului - Şaua Dichiului - Cabana Babele, Km 0+000-16+000” - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

              11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei, studiilor, proiectelor, 

ridicărilor topografice care nu vor fi finalizate cu lucrări - iniţiat de domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

               12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la 

Contractul de Asistenţă pentru Proiect, încheiat între judeţul Prahova, Societatea 

Comercială ,,Hidro Prahova” S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, din data de 15 februarie 2013 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

               13. Proiectul  de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Spitalul Obstretică Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona 

David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, 

Florin Auraş Dragomir şi Remus Iustin Nică. 

               14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti - iniţiat de domnul  Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona 

David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, 

Florin Auraş Dragomir şi Remus Iustin Nică. 

               15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 

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

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova - iniţiat de domnul  Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 

               17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean 

Prahova  pe anul 2016 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situaţii de 

Urgenţă Sud Muntenia” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintle Consiliului 

Judeţean Prahova. 

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

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

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 

               19. Procesul -Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 26 aprilie 2016. 

               20. Procesul -Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean 

Prahova din data de 05 mai 2016. 

               21. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor din 

judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor - iniţiat 

de domnul Mireca Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 
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              22. Proiect de horărâre privind participarea judeţului Prahova la 

cofinanţarea proiectului ,,Restaurare pictură, finisaje interioare şi exterioare, 

instalaţii, restaurare turn clopotniţă, amenajari exterioare biserica Sf. Vineri, 

str.Neagoe Basarab nr. 12, Ploieşti, judeţul Prahova” - iniţiat de domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

              23. Diverse. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Cine a numărat voturile?  Domnişoara cu ....Cum o cheamă? 

 

               Dl. Mihail Pavel 

               Adriana 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Adriana ai numărat voturile? Câte voturi sunt? 

 

 (Doamna consilier județean Popovici Elisabeta participă la lucrările 

ședinței). 

 

 Dl. Mircea Cosma 

                Uite a venit şi doamna Popovici. Omagii. Şi cine a  mai venit? Dan 

Viter,  da. 

               

               Dl. Mihail Pavel 

               23 sunt, 24 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               24. Da  

               Deci punctul unu. Procesul - verbal al şedintei  ordinare a Consiliului 

judeţean din 30 martie 2016. 

               Aveţi observaţii? Cred că l-a citit toata lumea. 

               Conform hotărârii se supune aprobării.  

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

unanimitate. 

               Fără doamna Popovici cred că n-a apucat să voteze... 

 

               Dna Elisabeta Popovici  

               Sunt de acord. Eu sunt cu da. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Da. 

 

 

               Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 24 voturi ,,pentru”. 
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               (Domnul vicepreşedinte Toader Bogdan Andrei, participă la lucrările 

şedinţei). 

 

 

               Dl. Mircea Cosma 

                Punctul doi. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare din 8 

aprilie 2016. 

                A fost aceea cu rectificarea, cu parteneriatele. Aveţi observaţii? Haideţi 

domnul Toader că am inceput! 

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

 

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

 

               (Domnul consilier judeţean Necula Gheorghe, participă la lucrările  

şedinţei). 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Punctul trei un Raport pe care îl aveţi în mape privind absorbţia 

fondurilor europene, de fapt de aceea şi am zis ca şedinţa să se desfaşoare aici ca să 

vedeţi un proiect de fond european. V-a facut domnul Marius un raport. Poate fi 

folosit de acum încolo în campania electorală de toţi candidaţii, de toţi consilierii 

care mai candidează. Aveţi pe lucrări, pe contribuţii, pe lucrări proprii , pe lucrări 

atrase, pe lucrări la care am participat, fără a avea aici celelalte capitole din fonduri 

europene care  au venit în judeţ, IMM-uri, eficienţă energetică, pe care le-a 

gestionat alţii.  

               Raportul cuprinzător şi cu celelalte axe pe care noi n-am avut treabă, 

administraţiile, o să fie prezentate într-o carte de către ADR Muntenia peste trei 

săptămâni. Şi abia atunci o să-l avem, o să-l primiţi dacă o să vrea fiecare, cu 

excepţia, v-am spus, a lucrării de la Hidro, în care mă mir că domnul Semcu n-a 

apărut că are un material la ordinea de zi. Celelalte poziţii aproape au fost 

îndeplinite. 

                Raportul nu se supune aprobării. Dacă aveţi întrebări la el. Dacă nu sunt, 

trecem la  punctul patru. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

                Punctul patru, conform procedurii introduse de către Ministerul 

Finațelor Publice, înseamnă aprobarea contului de execuţie a bugetului  propriu al 

judeţului,  precum şi a bugetelor  instituţiilor de sub autoritatea Consiliului pe anul 

2015. 

               După cum ştiţi l-aţi aprobat în fiecare trimestru. 

               Întreb Comisiile ce probleme aveţi la... pe capitole. 

               Vă atrag atenţia că votăm articol cu articol! Nu? Asta...  

 

               Dl. Mihail Pavel 

               La aprobarea bugetului prevede legea.  
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               Dl. Mircea Cosma 

               Numai la aprobarea bugetului. La asta nu. Bun. 

               Deci, nu prevede legea să aprobăm articol de articol. 

 

               Dl. Mihail Pavel 

               Nu. Numai la aprobarea bugetului. 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Nu, execuţia. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Deci vă rog să-l citiţi. 

               Aveti intrebări? Dacă nu, îl supun la vot. 

               Cine este pentru? Multumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În 

unanimitate. 

 

               Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi ,,pentru”. 

 

               (Doamnul consilier judeţean Neagoe Dumitru Daniel, participă la 

lucrările şedinţei). 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               La punctul cinci, este un proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor  unor instituţii de sub 

autoritate. Aţi citit ce se doreşte prin această rectificare. Deci un prim... o primă 

lucrare, este  o primă modificare, este cea cerută de Direcţia de patrimoniu. Este 

aici doamna directoare Paraschiv, care vă spune că sunt nişte lucrări legate, pe trei 

poziţii. Doamna directoare, vă rog!. Aveţi cele trei poziţii pe care le-aţi susţinut cu 

atâta ardoare întrucât am fost de acord să le propunem consilierilor. 
 

                Dna Rodica Paraschiv  

                 Este vorba de 3 poziții de lucrări de investiții, s-au aprobat indicatorii 

tehnico - economici s-au facut procedurile de achiziţii şi atunci a trebuit să se 

completeze  lista de investiţii cu sumele respective.  
 

                Dl. Mircea Cosma 

               Adică, cele trei lucrări sunt. Iluminatul până la pasajul... 

 

               Dna Rodica Paraschiv  

               Este vorba de DJ 102, că este vorba despre iluminatul... 

 

                Dl. Mircea Cosma 

               Care aţi aprobat lucrarea şi indicatorii. 

 

                Dna. Rodica Paraschiv  

               Da.Toate trei lucrările oricum s-au aprobat prin hotărâre de Consiliu 

judeţean ca indicatori. Deci ele au trecut o dată şi s-au aprobat, numai că la 
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momentul la care s-a aprobat  bugetul pentru investiţii, pentru că nu erau încă 

demarate procedurile, s-au aprobat cu nişte sume mai mici. Acum ar trebui, având 

în vedere că sunt deja  licitate, să se completeze sumele. Nu la nivelul sumelor care 

au fost pe indicatori, dar la un nivel superior. 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Care sunt cele 3 lucrări? 

 

               Dl. Mircea Cosma 

                Deci să ne inţelegem. Direcţia de patrimoniu a cerut vreo 7,5 milioane, 

lucrările care depăşeau şase luni că nu se mai pot începe ...am zis că le acordăm 

numai cota de pe anul acesta, ca să... eventual să facă altceva din banii aceia. Deci 

se modifică, se aprobă, se supune aprobării rectificarea cu suma de 4.327.000 lei  a 

poziţiei Secţiunii de dezvoltare din excedentul de anul trecut şi care înseamnă o 

lucrare, este „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 231 Gornet - Păcureţi”. A 

doua  este consolidare drum judeţean cerută cu insistenţă de Sinaia, DJ 713, zona 

km 3+300 până la 3+400 și km 4+200 şi a treia lucrare este iluminatul de la 

Spitalul judeţean până la sensul giratoriu suspendat, ca să fie loc de promenade şi 

amintire pentru ploieşteni. 

                Acestea sunt cele trei lucrări care, prima, ultima pe  care v-am spus are 

patru luni durată de execuţie şi are suma integrală, celelalte au mai mare durată de 

execuţie şi am zis: n-are rost, dacă trebuie rectificăm în trimestrul trei, cei care veţi 

fi aleşi, veţi rectifica bugetul. 

               Alte comentarii dacă aveţi?  

               Fiecare subunitate a Consiliului judeţean, hai să nu zicem… fiecare 

ordonator de credite secundar sau terţiar are câte o rectificare în interiorul 

bugetului aprobat, nu cere nimeni…  

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Bani în plus. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               …bani în plus. Şi faţă de proiectul de hotărâre care a fost, Muzeul de Artă 

, a venit azi dimineaţă,  nu să suplimenteze aceea dar să redistribuim suma de 

7.000 lei de la reparaţii curente la  cărţi şi materiale documentare. În principal asta 

este ceea ce se propune. Restul sumei  suplimentare nu sunt decât la capitolul la 

care am făcut vorbire. 

               Sunt probleme?  

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

               Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

               Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 27 voturi ,,pentru”. 

 

               (Doamna consilier judeţean Sandu Ana şi domnul consilier judeţean 

Tudora Dorin, participă la lucrările şedinţei). 
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               Dl. Mircea Cosma 

                La punctul şase, este un proiect de hotărâre  privind cererea primarului 

din localitatea  în care ne aflăm (Filipeștii de Tîrg) . Aţi văzut că, chiar dacă e de la 

alt partid, se face covorul între el şi Floreşti. Nu? 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               E aici domnul primar? 

 

               Dl.Mircea Cosma 

               Nu, nu, a fost, dar nu…. 

 

              Dl. Mircea Cosma 

               Aşa. Şi el cere să modificăm titlul parteneriatului, adică, să redistribuim 

suma pe  care i-aţi alocat-o prin propunerea grupului politic  PNL, de la obiectivul     

,,Tencuieli exterioare Şcoală nouă  Mărginenii de jos şi Şcoala Veche ” şi  a sumei 

de 44.000, de la ,,Tencuieli exterioare Şcoala Filipeştii de Tîrg”, toate pentru 

finanţarea obiectivului ,,Amenajare curte interioară şi teren de sport la Şcoala nouă 

din satul  Mărgineni, comuna Filipeştii de Tîrg”.  

               Aţi citit hotărârea, nu mi se pare nimic imposibil. 

               Aveţi probleme cei care aţi propus? Grupul PNL? Nu. 

               Sunteţi de acord, nu? 

 

               Dna Viorica Vasile 

               Da. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Că până la urmă, păcat că nu aveţi voie să… . Suma rămâne aceiaşi, atâta 

doar că ia de la trei şcoli şi duce la una singură. 

               E ceva împotrivă? 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Doamne fereşte! Este propunerea dânşilor, nu trebuie să dăm şi curs 

acestei… a venit destul de târziu. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

              A venit cam târziu, da.  

              Eu o supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? 

              Una, două, trei abţineri. Patru 

 

              Dna Viorica Vasile 

              Nu ar fi mai bine să ieșim și noi din sală acum ca să rămâneți fără 

cvorum? 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Bine. Da, patru 
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               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Păi, aţi venit la şedință pentru mine sau pentru consiliu? 

 

                Dl. Mircea Cosma 

                Împotrivă nu a fost nimeni, numai abţineri. 

 

                Dna Viorica Vasile 

                Nu. Am venit pentru consiliu. 

 

                Dl. Mircea Cosma 

                Vă rog să păstraţi liniştea. Nu vă apasă  şase… patru sute de ani de 

istorie? 

 

                Dl. Bogdan Andrei Toader 

                A trecut sau nu a trecut? 

 

                 Dl. Mircea Cosma 

                 A trecut. Da. 

 

                Dna Viorica Vasile 

                Nu e corect. 

 

                 Dl. Bogdan Andrei Toader 

                 Câte abţineri? 

 

                Dl. Mircea Cosma 

                Patru. 

 

                Dna Viorica Vasile 

                Nu e corect. Ar trebui să reluăm votul. 

 

                Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Două? 

 

                Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Nouă abţineri. 

 

               Dna Viorica Vasile 

               Eu zic să reluăm votul. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Reluăm votul. Se cere reluarea votului. Doriţi reluarea votului? Cine 

doreşte reluarea votului? 
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 Dl. Niță Cătălin Răzvan 

 Păi, cine a solicitat. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Cine a solicitat reluarea votului ? 

 

               Dl. Gheorghe Necula 

               N-a solicitat nimeni. Au fost nişte glume. 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               A trecut proiectul. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               A trecut proiectul. Da. De aceea… 

 

               Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 19 voturi ,,pentru” 

(Mircea Cosma, Viter Andrei David, Petrescu Victor, Manta Adrian, Sandu Ana, 

Şepşi Daniel, Costin Zaharia, Niculescu Georgiana Diana, Dosaru Elena Iuliana, 

Vasile Viorica, Popovici Elisabeta, Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel, Donache 

Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, Nicolai Marius, Moraru 

Remus şi Tudora Dorin) şi 10 abţineri (Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, 

Enescu Rareş Dan, Meşca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Ionică Ion, Pătraşcu 

Vasile, Pinţoiu Toma, Dragomir Florin Auraş şi Niţă Cătălin Răzvan). 

 

                Dl.Mircea Cosma 

                Mergem mai departe, da. Punctul şapte. Mai vrei să punem la vot o dată? 

 

               DnaViorica Vasile 

               Nu. 

 

                Dl. Mircea Cosma 

                Nu. Bine. 

                La punctul şapte este...  

                 Măi, e penultima şedinţă. Am vrut să fie ultima dar am zis că poate mai 

vreţi să luaţi indemnizaţia şi pe iunie şi o convocăm pe 02. Adică dacă nu vreţi, 

vreţi şi pe aceasta să o stricaţi, o declarăm ultima. 

               Da. Bun. 

                Deci, la punctul şapte, este o obligaţie pe care o avem  s-o trecem într-un 

proiect de hotărâre. Dacă vă aduceţi bine aminte, s-a dat în studiu  în urmă cu  

câteva luni, Monografia economico-militară  a judeţului. 

                Şi acuma se propune aprobarea Monografiei economico-militare. Nu ştiu 

dacă a făcut cineva observaţii, ea a fost dată spre studiu de mult. Acuma se cere 

aprobarea. 

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

 

                Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi ,,pentru”. 
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                Dl.Mircea Cosma 

                La punctul opt, este refacerea proiectului de aprobare a Devizului  

General actualizat pentru ,,Sistemul de Management Integrat”. Vă atrag atenţia în 

mod respectuos… după ce se aşează domnul Semcu jos. Aveţi loc în faţă. Da? 

Se piteşte după un stâlp acolo. 

                Că s-a aprobat fazarea pentru acest proiect, pentru cel cu apa urmează şi 

atunci Devizul General care rămâne pe 2007-2013 are valoarea din anexă, iar ce 

urmează să se facă în perioada următoare are valoarea cealaltă de 80 milioane. 

                Dacă aveţi întrebări? 

                Deci, rămâne Devizul General aşa: 

            Faza 1 -  91.651.037 inclusiv  TVA, bani care s-au consumat şi s-au pus 

în  funcţiune şi rămân pentru Faza 2 - 87.216.867, adică celebra  Fabrică de 

macerat gunoaiele care se va face lângă  fosta rampă şi care datorită ghinionului 

unui constructor ne-a adus în situaţia să reziliem contractul ... 

 

                Dl. Bogdan Andrei Toader 

                MBT-ul. 

 

                Dl. Mircea Cosma 

                MBT-ul, celebrul MBT. Şi se va face din nou cu acordul Uniunii 

Europene care ne-a aprobat banii în continuare. 

                Întrebări. 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               E reluată procedura, deja a fost... 

 

                Dl. Mircea Cosma 

               Deja e la licitaţie. Aveţi probleme? 

               Supun la vot. Cine este pentru? 

               Vivi ? Mersi. 

               Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de accord cu 29 voturi „pentru”. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

                Având în vedere că această hotărâre a fost adoptată vineri  la 9.30, în sala 

”Unirea ”de la Palatul Culturii, pentru că restul sălilor  le-am predat începând de 

mâine Instituţiei prefectului  din judeţul Prahova. Nu prefectul judeţului. E un 

prefect în judeţ.  

               Aşa scrie în Constituţie şi eu tot timpul o să pronunţ aşa. Deci, Instituţiei 

prefectului  din judeţul Prahova, am predate sălile de ,,200” și de ,,500”, pentru că 

de mâine vin buletinele de vot și nu mai se poate. Se pune sub pază militarizată 

zona. 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               Sunt ștampilate gata. 
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               Dl. Mircea Cosma 

                Nu  ştiu dacă .... Nu suntem la putere ca să spun că cunt ştampilate. Da. 

               Şi atunci, la Sala ,,Unirea ”, vineri dimineaţă, la 9.30 începe sesiunea de 

închidere  a proiectului „Deşeuri” şi a „DJ 102”, respectiv a sensului giratoriu 

suspendat ale cărui lucrări s-au terminat azi, exceptând trei săgeţi…. care ne-a 

împiedicat ploaia. Şi sâmbătă o să fie inaugurarea oficială a giratoriului. Chiar dacă 

la unii nu le place, nu avem încotro. 

               La punctul nouă este doamna Mita, cu un nume predestinat, istoric. Aşa. 

Nu ştiu de ce nu şi-l schimbă, dar, mă rog fiecare nume are frumuseţea lui. Cum 

are Gâdea de la călău. Gâdea înseamnă călău în limba română. E unul pe la 

televizor  Gâdea. Aşa. O fi având pe cineva din tradiţie. 

               Deci este vorba de hotărârea pe care o aprobăm în fiecare an, preţul 

mediu la produsele agricole. O aveţi în spate. 

               Poftiţi, domnul comandant! 

 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               Din ce văd eu  aici, lumea nu prea merge pe la piaţă, cei de la Direcţia 

Agricolă. Sunt nişte preţuri la unele produse care ajută doar Direcţia de Finanţe să 

adune taxe. 

               De exemplu, telemeaua de vacă am cumpărat-o  eu de pe Muzicanţi cu 

10,50lei. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               De oaie? 

 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               Telemeaua de vacă care aici este 12 lei, eu am luat-o cu 10 lei. 

 

               Dl. Cătălin Răzavan Niţă 

               Aţi primit şi chitanţă? 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Avea mai puţină vacă şi mai multă apă.  

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Eu am cumpărat de Sibiu cu 24  şi am aruncat-o, că s-a albăstrit. 

 

               Dna Viorica Vasile   

               Dar spanacul... 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Doamna, eu nu mă bag. 

               Doamna  Enache vă rog. 
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               Dna Mita Enache  

               Preţurile sunt determinate statistic şi sunt date de colegii  de la Direcţia 

Agricolă. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Ştie. Păi a spus. 

 

              Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

              Statistic.... 

 

              Dna Mita Enache 

               Statistic. În general se iau preţurile nu de la piaţă, se iau de la producţie. 

 

              Dl. Mircea Cosma 

              Nu. Acuma noi aprobăm nivelul  mediu al preţurilor. Atât. 

 

 

              Dna Mita Enache  

              Sunt preţurile de producţie, domnul preşedinte, nu de la piaţă. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Nu. Noi aprobăm nivelul mediu al preţului produselor  agricole. 

               Da. Alte comentarii. 

            

              Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

              Oricum, sunt rupţi de realitate, fiecare a făcut cam ce ... 
 

              Dl. Mircea Cosma 

              Comme d’habitude. 

               Alte întrebări pentru doamna  Enache că e aici  şi  a fost colegă de grupă 

cu domnul Semcu? E aici. Ca să ştiţi de ce e directoare. 

               Da. Supunem la vot.Cine  este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? Două abţineri, da? Trei abţineri. 

               Deci, doamna Vivi, domnul Cornea, doamna Vasile ca să nu. 

               Domnul Cornea, domnul Morar sau Moraru? 
 

                Dl. Moraru Remus 

                Moraru. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Din 2024 sau de când? 
 

               Dl. Mircea Cosma 

               Spanacul e scump? 

 

               Dna Vasile Viorica 

               Da. 
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               Dl. Mircea Cosma 

               Păi dă muşchi, ai văzut. 

 

               Dl. Mihail Pavel 

               E media pe tot anul şi la începutul anului suntdescoperiți. 

 

               Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi ,,pentru” şi 3 

abțineri (Cornea Dănuţ Marcel, Moraru Remus şi Vasile Viorica). 

 

              Dl. Mircea Cosma 

              La punctul 10, este proiectul  pe care l-aţi aprobat deja ca fonduri, 

continuarea asocierii cu judeţul Dâmboviţa pentru 713. 

              Supun la vot. 

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

                             

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

 

               Dl. Mircea Cosma 

                În conformitate cu recomandările Curţii de Conturi, vă propun să fiţi de 

acord la un lucru care va face o bucurie mare, nu ştiu cui, să se anuleze nişte 

proiecte, ridicări topografice şi aşa mai departe. 

               Este vorba de nişte proiecte făcute prin anii 2005, 2006, 2007. V-a pus 

lista în anexă, deci e vorba de : 

              - dezvoltarea potenţialului turistic al Văii Doftanei;  

              - amenajare variantă pentru acces sat Lutu Roşu, care după alunecările de 

teren nu se mai poate face pe proiectul acela. 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Nu pe acela. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               Deci, se poate face pe alt proiect cu viaducte, cu alte șmecherii acolo. 

               Punctul trei, reabilitare DJ 139, care nu s-a putut face datorită proiectului 

autostrăzii. 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Autostrăzii. 

 

               Dl. Mircea Cosma 

                DJ 139 e pe la Strejnic, pe acolo. Studii hidrologice privind alimentarea 

cu apă din sursa subterană a localităţilor Balta Doamnei, Olari, Gherghiţa. Între 

timp lucrările au fost adoptate pe Ordonanţa 28 şi au fost cu alte proiecte. 

                      

                Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Dar au apă. 
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                Dl. Mircea Cosma 

                Modernizare DJ 238 Sângeru, care nu există drumul acesta. 

                Şi şase, apărare mal şi praguri de fund la podul peste râul Ialomiţa de la 

DJ 101A. Nu putem face proiectul acela, că după ce s-a cadastrat judeţul, sunt în 

alt judeţ şi podul şi amplasamentul pragurilor acestora. 

                Acestea sunt cele şase proiecte făcute în mandatul 2005-2008, care, 

conform recomandării Curţii de Conturi, ca să nu mai stea în arhiva noastră că nu 

se mai pot face, se recomandă prin votul consilierilor casarea lor şi diminuarea cu 

suma de 427.594,45 lei, a Contului 231- active în curs. Lucru care o să se mai 

întâmple. La sfârşitul mandatului dumneavoastră, celălalt. Care mai candidaţi. Nu 

ştiu, eu nu mai candidez. 

               Sunt probleme? O să le anulaţi pe acelea din 2012-2016. 

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

Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 

               Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 13 o să ascultaţi... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 12. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Pardon, 12... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               „Hidro”. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 ... o să ascultaţi  două puncte de vedere, pe care vă rog să... pentru că nu 

toată lumea a reuşit să studieze hotărârea... 

 Deci, o să ascultăm întâi punctul de vedere al AGA, care a fost 

reprezentată la negocierea cu BERD-ul, de domnul consilier Neaga, nu? Şi cu 

cine? 
 

    Dl. Gheorghe Neaga 

   Cu domnul Enescu Rareş şi cu domnul Neagoe. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Aşa... 

   Care vreţi, dintre dumneavoastră, să explice poziţia BERD-ului? 

   Vă rog! Cine doreşte, dintre cei trei? 

   Domnul Neaga! Vrea domnul Neaga! 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am văzut că a ridicat şi domnul Neagoe mâna. 
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  Dl. Mircea Cosma 

  L-a indicat pe domnul Neaga, am văzut. Eu aşa am văzut şi am văzut 

corect. Aşa a făcut. 

 

   Dl. Gheorghe Neaga 

    Deci, după cum toată lumea ştie, „Hidro Prahova” a apelat la un 

împrumut la BERD - care nu s-a putut trage până acum - datorită faptului că 

acest... sau punerea în execuţie a acestui împrumut a întârziat, au apărut nişte acte 

adiţionale la contractele existente. 

    Într-un final, sunt trei Acte adiţionale: două, nu au probleme deosebite, 

unul, avea o prevedere prin care se angaja Consiliul judeţean, în momentul în care 

„Hidro Prahova” are probleme financiare. 

   Cum noi, cei din AGA, de acolo, am considerat că nu putem lua o 

decizie, în numele Consiliului judeţean - deci, practic, să angajăm financiar, 

Consiliul judeţean, având în vedere statutul de şef al „Hidro Prahova” -, până când 

nu avem aprobarea plenului Consiliului judeţean.   

  Datorită acestui lucru, am cerut domnului preşedinte să pună în discuţia 

dumneavoastră - aveţi aici, în anexă, acest Act adiţional -, dumneavoastră vă daţi 

cu... spuneţi - în legătură cu acest Act adiţional -, că, dacă el trece, noul AGA, ca 

reprezentanţi ai dumneavoastră, urmează să îl punem în executiv. 

              Domnul Semcu, dacă mai are ceva completări? 

               

              Dl. Mircea Cosma 

              Să termine AGA. 

 

               Dl. Gheorghe Neaga 

 Domnul Neagoe, dacă vrea să spună ceva. 

 

               (Domnul consilier judeţean Danielescu Sebastian, participă la lucrările 

şedinţei). 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cine mai doreşte? 

 Domnul Neagoe! 

 

               Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Mulţumesc! 

  Aş vrea să spun, totuşi, că s-a ajuns în această situaţie, datorită faptului 

că nu s-a aprobat, la momentul la care trebuia aprobată strategia tarifară şi, poate, 

din aceasta o să învăţăm ca, atunci când cineva semnează nişte acte, respectiv 

Consiliul judeţean, chiar dacă prin preşedinte, dar, Consiliul judeţean şi-a asumat o 

strategie tarifară pentru „Hidro”, ea trebuie şi pusă în aplicare şi ar trebui nişte 

discuţii mai dure, cred eu, cu directorii executivi de la ADI, care, eu cred că nu şi-a 

făcut, cum trebuia, datoria, să informeze primarii, să se ştie ce se întâmplă. Şi, în 

aceste condiţii, BERD-ul şi-a luat nişte măsuri pentru a fi sigur că îşi poate lua 



17 

 

banii înapoi şi, într-adevăr, una dintre măsuri este aceea ca acţionarul majoritar să 

ajute „Hidro Prahova”, dacă, cumva, „Hidro Prahova”, la un moment dat, va avea 

nişte probleme financiare în restituirea creditului. 

     Creditul este pentru cei 6,25%, partea de cofinanţare, cu care „Hidro 

Prahova” trebuie să participe la lucrarea pe fonduri europene, adică neapărat 

trebuie să pună aceşti bani, altfel suntem în situaţia în care judeţul va trebui să dea, 

cei nu ştiu, cei 120 milioane de euro... 

 

               Dl. Mircea Cosma 

               S-a consumat 70. 

 

               Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

               70 milioane de euro, înapoi. 

 Adică, este o decizie importantă, vă rog să trataţi cu maximă importanţă, 

să vă uitaţi bine la ceea ce faceţi. 

 Propunerea mea este să se voteze, adică nu este decât o măsură în plus a BERD-

ului, nu dăm bani mai mulţi, nu s-a modificat dobânda, nu s-a întâmplat nimic, 

decât că îşi ia BERD-ul o măsură de precauţie pe care noi, membrii AGA, nu 

puteam să o votăm, pentru că, într-adevăr, la un moment dat, implică bugetul 

judeţului. Vă mulţumesc! 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim.  

               Domnul Semcu! Am înţeles că AGA, după aceea Semcu şi după aceea 

comentarii.  

 

 Dl. Adrian Emanuil Semcu 

 Mulţumesc frumos! 

 Singura completare, faţă de alte şedinţe la care am mai vorbit...singura 

completare la ceea ce a spus domnul consilier Dan Neagoe este că partea financiară 

care, într-o eventualitate, ar trebui completată tot de la „Hidro”. 

 Dumneavoastră, Consiliul judeţean, veţi lua hotărârea ca bugetul lui 

„Hidro Prahova” să fie, cu prioritate, canalizat, spre a-şi plăti creditul, dar, la ora 

aceasta, cum stă „Hidro”... şi am anunţat şi am prezentat membrilor AGA, nu sunt 

probleme în a nu avea posibilitatea de a ne plăti creditul zece ani de acum încolo.  

 

               Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim! 

               Altcineva, vă rog! 

               Domnul Cornea! 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

              Poate ar fi cazul ca, pe viitor, colegii noştri să îi trateze pe primarii din 

judeţ, indiferent de culoarea politică, cu puţină vehemenţă, să înţeleagă şi ei că nu 

trebuie condusă o comunitate numai populist, nu mărim tariful că nu ne luăm 

voturile şi noi, acum, trebuie să venim să spălăm... 
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 Dl. Mircea Cosma 

               Ruşinea lor. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               ...ruşinea lor. 

 Într-adevăr, aceasta este menirea noastră, ca şi Consiliu judeţean, să 

acoperim resursele pe care ei nu pot să le acopere. 

 Eu sunt de părere că trebuie să treacă această hotărâre, chiar dacă cineva 

va veni şi ne va spune, dacă vom fi întrebaţi. 

 Dacă vom fi întrebaţi... Să fim sănătoşi că, de întrebări, suntem sătui! Vă 

mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

               Domnul Toader Bogdan, vă rog! 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Aş vrea doar să completez ce au spus colegii mei. 

 Noi, în anul 2012 cred că am mai dat o dată această hotărâre, dacă nu mă 

înşel, 2012 sau 2013, prin care ne asumam că, în caz de dificultăţi apărute la S.C. 

„Hidro”, preluăm problema şi îi sprijinim pentru rambursarea acestui credit. 

  Sperăm să nu fie cazul.  

  În ce priveşte ceea ce a spus domnul Cornea, vă spun ceva: şi BERD-ul 

a insistat la prea multe garanţii – strategie de tarifare, depozit bancar de 850 mii şi 

acum, în ultimă speţă, să şi garantăm. 

  Deja, vreau să vă spun, că sunt prea multe garanţii. 

                Mai trebuia să ne zică: „Aduceţi-vă şi asigurare medicală, să fim siguri 

că votaţi!”.Ştiţi! 

 

  Dl.Dănuţ Marcel Cornea 

               Am acceptat primele condiţii, nici nu le-am dus până la capăt, ne văităm 

că... 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Important este că noi am mai dat o dată această hotărâre în 2013, când l-

am împuternicit pe domnul preşedinte care s-a dus, a semnat şi a garantat pentru 

rambursarea acestor bani, care trebuie să acopere 6,25%, care sunt deja lucraţi. 

 Problema este că nu sunt plătiţi şi, dacă nu îi plătim până pe 15 iunie, vor 

cere toţi banii înapoi cei de la Fond AM, de la fonduri europene. 

               Atât voiam să completez. 

   

 (Domnul consiler judeţean Nică Remus Iustin, participă la lucrările 

şedinţei). 

 

               Dl. Mircea Cosma 

 Deci, aţi auzit câteva  puncte de vedere favorabile. 
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 Acum, ca să se ştie, acest credit trebuia tras, dacă lucrarea mergea în ritm 

normal şi nu ne minţeau unii. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 În 2014. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Ne-au indus în eroare pe toţi, cu proiectul acesta. 

 Erau daţi, erau deja... nu aveam acest subiect... 

 Noi am reuşit să convingem ADI, până la urmă, să majoreze preţul la 

apă, să facă strategia de tarifare. 

  Practic, având în vedere că astăzi lucrarea este mai mult de jumătate 

făcută şi deja au început montări spectaculoase de utilaje în Staţiile de epurare de 

la Plopeni şi de la Câmpina şi că, cele de la Văleni, Urlaţi şi Mizil, deja au început 

şi recepţii la unele părţi din Staţii, cred că acest proiect va fi un proiect de succes 

până în 2019 şi rămâne ca viitorul Consiliu să ducă la îndeplinire ceea ce mai 

rămâne. 

              Din punct de vedere valoric, dacă informaţia mea este corectă, după 

ultimul Raport, este decontat 52%, iar stadiul fizic este undeva la 68%. 

 Deci, lipsa acestor bani împiedică decontarea şi diverse discuţii între 

constructori. 

 Alte luări de cuvânt? Domnul... A, nu votează, că lucrează la „Hidro”, 

domnul Manta.  Să scrii în procesul – verbal. Altcineva? 

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

abţine cineva? Unu, două, trei, patru, cinci voturi. 
 

 (Domnul consilier județean Manta Adrian nu a participat la vot). 
 

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

( Cosma Mircea, Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Enescu Rareş Dan, 

Viter David Andrei, Petrescu Victor, Neaga Gheorghe, Sandu Ana, Şepşi Daniel, 

Costin Zaharia, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Dosaru Elena 

Iuliana, Pătraşcu Vasile, Pinţoiu Toma, Dragomir Florin Auraş, Vasile Viorica, 

Popovici Elisabeta, Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel, Danielescu Sebastian, 

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

şi 5 abţineri (Ionică Ion, Meşca Darius Dumitru, Nicolai Marius, Nică Remus 

Iustin şi Tudora Dorin). 

 

  Dl. Mircea Cosma 

                 La punctul 13 este un proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcţii la Obstetrică şi Ginecologie. 

  Sunt probleme la hotărârea aceasta? 

 Domnul director este aici, dacă vreţi să îl întrebaţi, sau să îi vedeţi 

„mersul”. 

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

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

      Punctul 14 este un proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă. 

  Aţi citit hotărârea. Este vorba de nişte posturi care se... 

       Unii dintre asistenţi au luat examenele, vechimi ş.a.m.d. Sunt probleme? 

Nu sunt.  

      Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? În unanimitate. 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 15 este un proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură. 

 Directorul, proaspăt întors de la Cernăuţi, unde  a fost pe scenă şi a 

reprezentat, cu cinste, judeţul Prahova, la Concursul de Folclor Bucovinean. 

 Nu au fost prea multe judeţe, am fost cinci, din ţară, dar a fost o 

chestiune deosebită. 

 Dacă aveţi întrebări pentru dânsul, este aici. 

 Se modifică un post, atât. 

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

unanimitate. 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 16 este Direcţia Judeţeană de Pază care îşi reduce activitatea cu 

două posturi, datorită scăderii... cu un post, datorită scăderii numărului populaţiei 

judeţului Prahova, conform statisticii, că recensământ nu a mai fost. 

 Dar statistica, pe anul acesta, dă mai puţin cu... şi ştiţi că aceştia sunt 

normaţi la mia de locuitori. Aceasta este. 

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

unanimitate. 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 17. 

                După cum ştiţi, unul dintre cele mai de succes proiecte europene a fost 

dotarea ISU. 

 Şi aici este proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului 

judeţean pentru ISU, în valoare de 12 mii de lei, astfel încât să continue activitatea 

şi în 2016 pentru noile proiecte. 



21 

 

 O asociaţie care a funcţionat foarte bine şi ne-a adus utilaje şi maşini de 

câteva zeci de milioane de lei. 

 Sunt probleme? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 18, licenţe de traseu. Cine nu votează? Şepşi. Altcineva? Vă 

rog! 

 

 Dl. Dan Ciolac 

 Eu vreau să vă spun că... 

 Ştiţi discursul meu legat de acest subiect. Îl voi relua mandatul următor. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mi se pare corect, să fiu şi eu mai odihnit în şedinţa aceasta.  

 Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? În unanimitate. 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 19. Este Procesul – Verbal al şedinţei din 26 aprilie. Este aici 

pus? 

 

               Dl.Mihail Pavel 

               Este. Este dat la Comisii. 
 

               Dl. Mircea Cosma 

 Aveţi probleme? Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 20. 

 Este Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare din 05 mai 2016. 

 Sunt probleme? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? 
 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi ,,pentru” şi 1 

abţinere ( Nică Remus Iustin). 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 21.  

 O abţinere, da? Domnul, cum vă numiţi? 
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 Domnul Nica s-a abţinut. Să trecem în procesul - verbal.  

 Punctul 21 este o propunere a Evidenţei Persoanelor, a Serviciului de 

Evidenţă a Persoanelor, de a schimba nişte arondări, în sensul că se înfiinţează 

Serviciul Public Comunitar şi la Ariceştii - Rahtivani. 

 Până la urmă, fiecare comună va avea, dar acum şi-au terminat sediul, se 

mută în noul sediu şi au loc unde să îl facă. Până acum nu au avut. 

 Cea mai bogată comună din judeţ, după Brazi, nu avea nici primărie, ca 

să vă daţi seama. În sfârşit o termină. 

 Sper ca partidele, acolo, să îşi lămurească ciracii. 

 Nu se poate să rămâi, la sfârşitul anului, cu 10 milioane de euro, rezervă 

bugetară, o comună, că nu se înţeleg consilierii. Mie nu îmi vine să cred! Bine, nu 

au niciun merit să s-au făcut Parcurile Industriale acolo, dar, în loc să facă o 

comună, să întoarcă soarele de pe cer după ea, stau cu 10 milioane de euro în cont, 

la sfârşitul anului 2015. Nu îmi vine să cred! Şi-au dat seama că nu îi merită, 

probabil. 

 Mai lămuriţi-i, pe partide, să voteze bugetul acela. 

                 Deci, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Ultimul punct este un proiect de participare la cofinanţarea proiectului pe 

fonduri europen „, Restaurare pictură, finisaje interioare şi exterioare, instalaţii, 

restaurare turn clopotniţa, amenajări exterioare biserica Sf. Vineri din Ploieşti, str. 

Neagoe Basarab nr. 12”, nu ştiu care este, dar este pictată de Gheorghe Tătărăscu, 

acela care a făcut cele patru portrete,... undeva, nu ştiu unde este. 

 

 Dna Lia Maria Voicu 

 Sfânta Vineri. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Sfânta Vineri? Unde este? Pe ce stradă? Unde? Zi, dragă, mai tare! 

Lângă Şcoala nr. 21. 

 Deci, Ploieşti-ul acesta a avut un mare pictor, Gheorghe Tătărăscu, care 

a realizat cele patru portrete de domnitori pe care le-am preluat noi de la Consiliul 

judeţean şi, dacă sunteţi de acord... Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă 

se abţine cineva? 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Ultima solicitare care nu este pe ordinea de zi este a doamnei directoare 

de la Muzeul de Istorie, care este aici şi solicită o modificare la buget, de principiu. 
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