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                     Dl. Prefect Cosmin Georgescu  

                     Înainte de începerea şedinţei, eu ca şi reprezentant al  Instituţiei 

Prefectului, aş dori să înmânez domnului preşedinte al Consiliului judeţean Mircea 

Cosma o diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate, pentru buna colaborare cu 

Instituţia Prefectului. 

                     Mi-a revenit mie această onoare, deşi sunt prefect de puţin timp.  

   Domnul preşedinte... 

 

                     Dl. Mircea Cosma 

                     Am un singur cuvânt de  mulţumire şi pentru că, până la urmă, Guvernul 

pe care îl reprezentaţi, la insistenţele dumneavoastră, a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă 

– crearea Agenţiei Naţionale pentru Programul ,, România 100”,  vă înmânez din partea 

fostului Consiliu judeţean, Programul de acţiuni ,,România 100”, conceput, realizat şi 

aprobat prin hotărârea Consiliului judeţean pentru prima dată în România, în judeţul 

Prahova. 

                     

                      Dl. Cosmin Georgescu   

                      Mulţumesc frumos! Acum, ce să vă spun! Sper ca şi noua conducere  a 

judeţului Prahova, a Consiliului judeţean, oricare va fi aceea, să continue munca depusă 

de dumneavoastră şi să aducă noi proiecte de investiţii pentru judeţul Prahova şi să 

menţină acelaşi nivel competitiv cu care cetăţenii judeţului Prahova deja s-au obişnuit. 

                     Mulţumesc! 

                     În continuare, aş vrea să deschidem şedinţa de constituire a Consiliului 

judeţean. O să-l rog pe domnul secretar să facă prezenţa. 

 

                     Dl. Mihail Pavel  

                     Domnul Bănică Alexandru – prezent 

                     Domnul Ciolac Dan - absent 

                     Doamna David Simona- absent 

                     Domnul Dobre Adrian Florin – absent 

                     Domnul Dumitrescu Iulian - absent 

                     Domnul Dumitru Cristian – absent 

                     Doamna Dumitru Mihaela Carmen – prezent 

                     Domnul Enescu Rareş-Dan - prezent 

                     Doamna Gravrilescu  Graţiela-Leocadia – prezent  

                     Domnul Hornoiu Gabriel – absent 

                     Domnul Ilie Mihai-Viorel – prezent 

                     Doamna Ionescu Fabioara – prezent 

                     Domnul Ionică Eugen – absent 

                     Domnul Ionică Ion – prezent 



                     Domnul Meşca Darius-Dumitru – prezent 

                     Doamna Moagher Laura-Mihaela – prezent 

                     Domnul Neaga Gheorghe –  prezent 

                     Domnul Necula Gheorghe – absent 

                     Domnul  Nică Justinian Feodor – prezent 

                     Domnul Nicolae Andrei – prezent 

                     Domnul Nistor Marian-Tudor – absent 

                     Doamna Papuc Rodica-Mariana – absent 

                     Domnul Pătraşcu Vasile – prezent 

                     Domnul Pinţoiu Toma – prezent 

                     Domnul Piţigoi Ioan-Adrian – prezent 

                     Domnul Pîrvu Ionel – prezent 

                     Domnul Popescu Cristian – absent 

                     Domnul Răducanu Nicuşor – absent 

                     Domnul Sepşi Daniel – prezent 

                     Doamna Sfîrloagă Ludmila – prezent 

                     Domnul Soiu Mihail-Iulian – absent 

                     Domnul Toader Bogdan-Andrei – prezent 

                     Domnul Toma Horia-Victor – prezent  

                     Domnul Tomoşoiu Adrian – prezent 

                     Domnul Tudora Dorin – absent 

                     Domnul Tudoran Lorin-Gabriel – absent 

                     Domnul Viter David-Andrei – prezent 

 

                     Sunt 22 de consilieri aleşi prezenţi, faţă de minimul prevăzut de lege 

pentru ca şedinţa să fie legal constituită – 25. 

                     În aceste condiţii, peste alte trei zile urmează să convocaţi din nou şedinţa 

de constituire. 

                   

  Dl. Cosmin Georgescu 

  Da. Mulțumesc, domnule Secretar!  

                    Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile minim necesare pentru ţinerea primei 

şedinţe de Consiliu judeţean, declar închisă şedinţa de astăzi. O să reprogramăm peste 

trei zile. O să analizăm mâine şi o să vă comunicăm, dacă este duminică sau luni. 

 

                    Dl. Mihail Pavel 

                    Dacă îmi permiteţi, am o  rugăminte la dumneavoastră, pentru că domnul 

prefect va stabili  mâine ziua în care va convoca şedinţa, să ne completaţi acele tabele 

cu telefoanele dumneavoastră, ca să vă putem anunţa în cursul zilei de mâine - că poşta 

funcţionează greu. Aţi constatat! 

 

                  Dl. Mircea Cosma 

                  Le trimit partidele să… 

 

                  Dl. Mihail Pavel 

                  Nu, am dat la fiecare la intrare un tabel în care să ne dea aceste date şi 

rugămintea este să le lăsaţi la ieşire. 



 


