
 1 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Prahova 

din data de 30 septembrie 2016, ora 12,00 

   

  La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 324 din 

23.09.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 35 

de consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătraşcu Vasile, Ardeleanu Vasile, 

Bănică Alexandru, Bozianu Nicoleta-Cătălina, Ciolac Dan, David Simona, 

Dumitru Cristian, Enescu Rareş-Dan, Hornoiu Gabriel, Ilie Mihai-Viorel, Ionescu 

Fabioara, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Meşca Darius-Dumitru, 

Moagher Laura-Mihaela, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Nicolae Andrei, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica-Mariana,  Pinţoiu 

Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi 

Daniel, Soiu Mihail-Iulian, Toma Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, 

Tudoran Lorin-Gabriel şi Viter David-Andrei. 

  A lipsit doamna consilier judeţean Dumitru Mihaela Carmen. 

  De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic 

contencios şi administraţie publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al 

Direcţiei economice; dna Rodica Paraschiv, director executiv 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 Ion, consilier în cadrul Serviciului resurse umane; dl. Andrei Gabriel 

Tudor, directorul Societăţii Comerciale „Ploieşti Industrial Parc” S.A.; dna Oana 

Cristina Ghiculescu, managerul interimar al Spitalului Obstetrică Ginecologie 

Ploieşti; dna Rodiana Despan, directorul medical interimar al Spitalului Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti; dl. Marius Niculescu, managerul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Ploieşti; dna Mihaela Radu, managerul Bibliotecii Judeţene „Nicolae 

Iorga” Ploieşti; dna Cristina Manolache, preşedintele Consiliului de Administraţie 

al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A.; dna Aurelia Culcea, 

contabil șef în cadrul Societății Comerciale „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A.; dl. 

Florea Matache, directorul economic al Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” 

S.A.; dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole Județene Prahova  şi 

reprezentanţii presei. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bună ziua! 

   Haideţi, vă rog frumos, să ne luăm locurile în sală și să începem! 

   Vă mulţumesc frumos! 

   Să începem cu Imnul de Stat al României! 
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          X 

 

        X                               X 

 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc! 

   Avem o prezenţă de 34 de consilieri, 35, îmi cer scuze! 

   A venit doamna David Simona. 

   Absenţi sunt doamna Carmen Dumitru şi domnul Gigi Necula. 

   Deci, avem cvorum-ul necesar. 

   Să trecem la proiectul ordinii de zi, aşa cum v-a fost el prezentat. 

   Cred că am reuşit, încă o dată, să ne ţinem de cuvânt şi să avem 

proiectul, cu cinci zile înainte, astfel încât să aveţi timp să studiaţi materialul. 

   Dacă sunt probleme la ordinea de zi, aşa cum v-a fost ea prezentată? 

   Nici noi nu avem suplimentări, de această dată.  

   O să avem amendamente, dar nu suplimentări la ordinea de zi. 

   Dacă nu sunt probleme, vă supun la vot. 

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

Unanimitate. 

 

   Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

judeţean Prahova din data de 03 august 2016. 

2. 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 Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 

judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială 

„Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat 

pe anul 2016 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului 

judeţean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială 

„Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 3.000 mp, 

situat în Municipiul Ploieşti, şoseaua Ploieşti - Tîrgovişte km 8 - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru exercitarea, în numele 

judeţului, a drepturilor şi a obligaţiilor acestuia la societăţile la care deţin calitatea 

de acţionar - iniţiat de doamna Ludmila Sfîrloagă şi de domnul Vasile Pătraşcu, 

vicepreşedinţii Consiliului judeţean Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca 

Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor spaţii atribuite în 

folosinţă gratuită în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

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

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

doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova - iniţiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 110/2016 privind actualizarea Programului 

judeţean de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze - iniţiat 

de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

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

efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în 

Programul judeţean de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu 

autobuze pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019 - iniţiat de doamna Ludmila 

Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 15. Diverse. 

 
    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi este aprobarea Procesului - Verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova, din data de 03 august 2016. 

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

 
    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 
    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Punctul nr. 2 este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului 

judeţean Prahova. 

    Aşa cum v-a fost prezentat şi în Comisia de buget - finanţe, sunt mici 

modificări între capitole. 
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    Am suplimentat la zăpadă, parcă, doamna Paraschiv?! Și la două lucrări. 

 

    Dna Rodica Paraschiv 

    Am suplimentat la lucrările de reparații. Am suplimentat la zăpadă 

pentru că nu mai aveam la întreținere 500 mii și la investiții între capitole, din 

redistribuire. Vom mai lua de la Centrul Militar județean la care nu reușim să 

finalizăm, am luat 200 mii și sunt pentru amplasare totem-uri, semnale de intrare în 

județ și 300 mii de la o lucrare de proiectare care va fi prioritatea 2 pe exercițiul 

2014-2020, este drumul DJ 100H și am luat de acolo 300 mii și au fost redistribuiți 

pentru extindere la Rampa de la Văleni. 

 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    În privinţa suplimentărilor celor două proiecte care au necesitat fonduri - 

este vorba de intrările în judeţ. 

    Am început cu un proiect - pilot la Româneşti, aţi văzut totem-ul nou, cu 

sigla judeţului acolo, în pădure, exact unde este limita între judeţul Ilfov şi judeţul 

Prahova şi dorim ca la intrările principale Nord, Vest şi Est, Braşov, Buzău şi 

Dâmboviţa - să avem astfel de totem-uri noi, cu sigla. 

    Cele vechi, pe care le ştiţi foarte bine, nu sunt în patrimoniul nostru şi nu 

avem cum să le reabilităm. Este un vid legislativ. 

    Nu aparţin nimănui. Drumurile naţionale nu le revendică şi spun că nu au 

cum să le întreţină ş.a.m.d., iar proiectul numărul 2, pe care doamna vi l-a expus, 

era proiectul cu...  

 

    Dna Rodica Paraschiv 

 Extindere la Rampa de la Văleni. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

      ...la Rampa de la Văleni, care este inclusă în Master Planul de deşeuri. 

    Sunt necesare încă două alveole şi, având în vedere că este domeniul 

nostru, domeniul nu de activitate ci patrimoniul nostru, noi trebuie să facem 

această extindere. 

    În privinţa lucrărilor care au fost amânate şi le-a fost luată sursa de 

finanţare, prioritatea pe fonduri, în acest moment, este 102K şi cu 720, 100H, 

rămânând în etapa a doua, oricum, era ca și rezervă trecut acest proiect, pe Axa 

6.1. -. 

    Dacă nu aveţi întrebări... v-am explicat, doar ca să ştiţi, pentru ce am 

dorit să alocăm fonduri. 

    Oricum, s-ar putea să... doar proiectarea, pentru cele două alveole pe 

care le avem în gândire la Văleni, iar la totem-uri, la fel, tot proiectarea, pentru că 

primul, acel pilot, a fost cu ajutorul doamnei Luminiţa Iatan, care a făcut 

proiectarea fără costuri, dar acum, fiind mai multe totem-uri, vor necesita nişte 

costuri de proiectare.  

    Dacă nu sunt probleme... 

    Vă rog, domnul Toma! 
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    Dl. Horia Victor Toma 

    Domnule preşedinte, o foarte mică observaţie, dacă vreţi, de natură de 

redactare, legată de expunerea de motive şi am rugămintea, dacă se poate, să se 

afişeze partea legată de cheltuieli. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă rog! 

 

    Dl. Horia Victor Toma 

    Aveţi un prim alineat în care se propune disponibilizarea sumei de 760 

mii de lei, cu repartizare şi urmează o enumerare: acoperirea diferenţei între 

venituri şi cheltuieli; majorarea programului de reparaţii; suplimentarea creditelor 

bugetare la Direcţia Plantelor; suplimentarea transferurilor pentru Centrul Judeţean 

de Cultură Prahova şi enumerarea ar trebui oprită aici, pentru că sumele acestea, 

până aici, dau 760, după care urmează suplimentarea transferurilor curente pentru 

Direcţia Generală, cu suma... 

    Aceasta ar trebui să constituie un alineat nou şi atunci aceasta s-ar 

rezolva dacă sintagma „totodată, propun” ar fi mutată înainte de acest alineat 

„suplimentarea transferurilor”, ca să fie exact o concordanţă între... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Între sumă şi repartiţia... 

 

    Dl. Horia Victor Toma 

    Exact. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am înţeles. 

    Doamnele de la economic sunt mai mult economiste decât profesoare de 

filologie. 

    Bun. Am înţeles. Nu este o problemă. 

    Dacă nu mai sunt alte probleme la acest... 

    Vă rog! 

 

    Dl. Dan Ciolac 

    Un aspect pe care l-am sesizat şi în şedinţa trecută... 

    Aici am văzut influenţele negative de la IVG, impozit pe venit şi vă 

reamintesc că sunt câteva localităţi care au probleme şi vor avea probleme de 

funcţionare: Vălenii  de  Munte, Plopeni, Mizil şi mai multe localităţi. 

    V-aş ruga să aveţi în vedere acest lucru. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Îmi cer scuze! 

    Sunt un pic dezamăgit de acest lucru. 

    Am vorbit cu domnul Chircu de la Finanţe. 

    Din păcate, din acea formulă pe care dânşii o aplică - şi nu au ce să facă -

, în acest sens, aşa a reieşit. 
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    S-ar putea, în ultimul trimestru, să remedieze situaţia, cel puţin la 

ajutorul de handicap, unde ştiu că şi acolo este o problemă, că nu au bani pentru cei 

încadraţi şi vreau să vă spun că dânsul a sperat, totuşi, că se vor redresa,   

colectarea, poate nu au plătit până la 30.09 şi vor plăti în perioada imediat 

următoare, dar, conform formulei, dânsul a aplicat-o, cum spune legea şi nu a avut 

ce să facă.  

    Şi nouă ne-a scăzut bugetul cu 1,566 milioane, dacă nu mă înşel, cifră 

exactă. 

    Ştiu, am discutat cu domnii primari, noi nu avem posibilitatea legală să îi 

ajutăm pentru fonduri de echilibrare, ci doar de investiţii. 

    Dacă dânşii au probleme cu funcţionarea, nu avem cum să îi ajutăm, 

decât Finanţele sau Guvernul printr-o echilibrare, din partea Guvernului.  

 

    Dl. Dan Ciolac 

    Ştiu, aşa este, dar voiam să trag un semnal de alarmă. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Da şi este normal, să ştiţi că şi eu am discutat şi am tras acest semnal de 

alarmă, cu domnul Chircu. 

    A spus că o să încerce să vadă ce poate face. 

    Vă mulţumesc pentru sesizare. 

 

    Dl. Dan Ciolac 

    Şi eu vă mulţumesc. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Dacă nu mai sunt alte probleme, vă supun la vot. 

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

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Punctul nr. 3 la ordinea de zi este proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în AGA la Societatea Comercială 

„Hidro Prahova”, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe 

anul 2016. 

    Îl avem pe domnul Matache, în sală, director economic, pentru 

eventualele întrebări ale dumneavoastră.  

    O avem şi pe doamna Bozianu, dacă sunt neclarităţi. 

 

    Dl. Florea Matache 

    Voiam să spun că... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă rog! 
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    Dl. Florea Matache 

    Voiam să spun că, față de bugetul trecut, veniturile și cheltuielile care 

sunt în tabăra noastră au rămas la același nivel. Sunt câteva ajustări între capitolele 

de cheltuieli, în special pentru majorare cheltuieli cu energia și apă și alte cheltuieli 

materiale. Sunt... 

     

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am înţeles, domnul Matache. 

    Să ştiţi că ieri, la şedinţa ADI Apă şi Canal, să ştiţi că am avut o sesizare 

şi trebuie să ştie şi colegii noştri şi dumneavoastră faptul că facturile nu ajung la 

populaţie, astfel încât să poată să plătească la timp. 

    V-am ruga foarte frumos să aveţi în grijă acest lucru, care este destul de 

important, mai mulţi primari... 

 

    Dl. Florea Matache 

    Am penalizat distribuitorul, care s-a schimbat, între timp, încercăm acum 

să găsim o soluţie. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Trebuia să vă sesizăm acest lucru şi vă rugăm să aveţi grijă. 

    Vă mulţumesc. 

    Domnii reprezentanţi din AGA, la „Hidro”, dacă sunt probleme? Că ştiu 

că dumneavoastră aţi fost informaţi cu privire la această rectificare de buget. 

    Dacă sunt probleme? 

 

    Dl. Toma Pințoiu 

    Mulţumesc, domnule preşedinte. 

    Am avut ultima şedinţa la AGA, o să venim cu un Raport, în următoarele 

două săptămâni, ce se întâmplă la AGA şi cum a fost preluată de noul mandat al 

nostru. Suntem un pic nemulţumiţi, dar, prin Raportul nostru, împreună cu colegul 

meu, o să vă aducem la cunoştinţă, în următoarea şedinţă. Mulţumesc. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Şi noi vă mulţumim. 

    Domnul Ionică! 
 

    Dl. Eugen Ionică 

    Nu o să particip la vot, pentru că... 
 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Nici doamna Bozianu nu o să participe. 

    Deci, domnul Ionică şi doamna Bozianu nu vor participa la vot. 

    Bună ziua, domnul Necula! Avem 36. Perfect! 

    Vă rog, domnul Nicolae! 
 

    Dl. Andrei Nicolae 

    Aş vrea să profit de această ocazie pentru a sesiza conducerea şi a ruga, 

încă o dată, conducerea de la „Hidro Prahova” - în spiritul celebrului slogan că 
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„Iarna nu e ca vara”. La Vălenii  de  Munte sunt foarte multe străzi rămase într-o 

situaţie precară, nivelul de disconfort al cetăţenilor a ajuns la o anumită limită de 

suportabilitate. Una dintre străzi deservește chiar Parcul Industrial. 

    Va fi foarte dificil în perioada de deszăpezire. 

    Avem rugămintea să vă aplecaţi cu atenţie asupra rezolvării acestei 

probleme. Mulţumesc.  

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Şi eu vă mulţumesc. 

    Să ştiţi că şi la Câmpina este acelaşi lucru şi la Breaza este acelaşi lucru. 

    Am discutat împreună cu domnii din AGA şi cu domnul Semcu această 

problemă. 

    Din păcate, cererea de reziliere a acelui contract - care include Câmpina, 

Văleni şi Băneşti, care este un contract...  cel puţin la Văleni a ajuns la 92% grad 

de realizare -, ne împiedică să continuăm lucrările. 

    Avem, pe data de 5 octombrie, la Camera de Arbitraj, ultima discuţie. 

    Dacă nu se rezolvă, vom proceda la o nouă procedură de achiziţie 

publică pentru restul de executat. 

 

    Dl. Florea Matache 

    Treaba este că Bercenii se vor întoarce în contract pentru continuarea 

lucrărilor. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Mai este puţin până la finalizarea contractului şi este chiar păcat... 

    Vă mulţumesc. 

    Ştiu, sunt nişte sesizări normale şi le cunoaştem. 

    Să ştiţi că am făcut toate diligențele  necesare. 

    Din păcate, nu am avut sorţi de izbândă. 

    Sperăm ca, la viitorul contract, pe fonduri europene, viitoarele contracte, 

să avem mai multă şansă să dăm peste nişte constructori mai serioşi şi peste nişte 

proiectări mai bune şi să nu mai întâmpinăm astfel de probleme. 

    Dacă nu sunt probleme la acest punct pe ordinea de zi, vi-l supun la vot. 

    Deci, domnul Ionică şi doamna Bozianu nu votează, aceasta s-a stabilit. 

    Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. Vă... 

O abţinere. Domnul Darius Meşca se abţine. 

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” și o 

abținere (Domnul Meșca Darius Dumitru). 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Deci, nu mai este unanimitate, ci avem 33 de voturi pentru, 1 abţinere şi 

2 care nu participă, dacă nu mă înşel. 

    Vă mulţumesc. 

    Proiectul nr. 4 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Comercială „Ploieşti Industrial Parc”, pentru vânzarea 
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terenului în suprafaţă de 3.000 mp, situat în municipiul Ploieşti, Şoseaua Ploieşti - 

Tîrgovişte Km 8. 

    Am primit Raportul din partea „Ploieşti Industrial Parc”, am văzut că 

domniile voastre aţi fost de acord cu membri noştri în AGA, reprezentanţi acolo. 

    Dacă vreţi să adăugaţi ceva la acest punct? 

    Vă rog! 

 

    Dl. Rareş Dan Enescu 

    Domnule preşedinte, nu adăugăm nimic la acest punct. 

    Eu şi cu doamna Ionescu nu vom participa la vot. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Domnul Rareş Enescu şi doamna Fabioara Ionescu, vă mulţumesc! 

    Domnul Ciolac! 

 

    Dl. Dan Ciolac 

    Poate ar trebui spus, pentru mai noii colegi de Consiliu, că este o 

procedură veche, utilizată de câţiva ani de zile, nu este o noutate, dacă se ia votul 

plenului Consiliului, se urmează toată procedura privind evaluarea, doar că firmele 

din Parc au acest drept de preemţiune la cumpărarea terenului. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Este procedura normală. 

    În privinţa firmei „Procter & Gamble”, chiar ne-a ajutat foarte mult 

această procedură. 

    După ce au concesionat, au venit şi cu cerere de cumpărare şi am luat 3,6 

milioane de lei aproape, atunci. Patru? Este domnul director aici şi ne confirmă. Ne 

ajută. 

    Aceşti bani pe care îi încasăm ne ajută la dezvoltarea viitoarelor zone 

industriale şi o să ajungem şi la acel punct pe ordinea de zi. 

    O aveţi ca informare şi o să vă supun atenţiei ce s-a întâmplat. 

    Vă rog, domnul Ionică! 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Aş vrea să ştiu - este o procedură normală -, cine face evaluarea, este un 

contract cadru cu o firmă de evaluare, se selectează pe fiecare contract în parte? 

Fiecare face în parte? 
 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Fiecare contract în parte... 
 

    Dl. Eugen Ionică 

    M-am uitat şi aici, la... 
 

    Dl. Andrei Gabriel Tudor 

    Vă dau imediat răspunsul. 

    Se dă anunț, anunț public, se selectează cineva, bine în funcție de 

elementele pecuniare. Deci, nu este cineva anume care face, în permanenţă... 



 10 

    În anii trecuţi - vorbim până în 2007 -, exista o societate agreată, 

„SEVA” se numea la vremea respectivă, care proceda la toate evaluările în „Parcul 

Industrial”. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Aveaţi un contract - cadru, ceva de genul... 

 

    Dl. Andrei Gabriel Tudor 

    Nu aveam, că nu eram pe acolo, dar, mă rog... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Nu, acum se face o selecţie, în privinţa... 

 

    Dl. Andrei Gabriel Tudor 

    Și la notar. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Da, și la notar. 

 

    Dl. Andrei Gabriel Tudor 

    Toate elementele pecuniare sunt tratate după anunț. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Nu m-am uitat la notar, m-ați făcut foarte curios. 

     Am Raport, Expunere, Cerere... 

 

    Dl. Andrei Gabriel Tudor 

    Menţionez faptul că plenul Consiliului judeţean, în formula veche, a dat 

acordul Societăţii ECOPROD, care ECOPROD a novat o parte din contractul de 

cesiune acestei Societăţi Comerciale...       

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am înţeles. 

    Eu nu cred că am acea hârtie pe care o aveţi dumneavoastră. 

    Bine, nu este treaba noastră, dar nu... 

 

    Dl. Gheorghe Neaga 

    Firma respectivă a apelat la un notar. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Dacă nu sunt alte probleme la acest punct pe ordinea de zi, vi-l supun la 

vot. 

    Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? O abţinere şi două 

neparticipări la vot. 

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” și o 

abținere (Domnul Răducanu Nicușor). 



 11 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Proiectul nr. 5 pe ordinea de zi este un proiect îndrăgit de 

dumneavoastră: „Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru exercitarea, în 

numele judeţului, a drepturilor şi a obligaţiilor acestuia la societăţile care deţin 

calitatea de acţionar”. 

    Am formulat atât de frumos, încât speram să nu înţelegeţi ceea ce, de 

fapt, înseamnă acest proiect. 

    Faptul că, conform Ordonanţei Guvernului nr. 53, participarea la AGA 

nu mai este retribuită, adică varianta că este o obligaţie din fişa postului, cam aşa 

este formulat acolo.  

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Dar nu este normal să fie, până la urmă reprezentăm statul în Adunările 

generale și este normal să fie așa. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Dar responsabilitatea care derivă? 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Domnule preşedinte, dumneavoastră știți mai bine că sunteţi în funcţie şi 

aveţi responsabilitate. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Şi aceasta este adevărat. 

    Dar trebuia să vă aduc la cunoştinţă acest lucru. 

    Vă rog, domnul Hornoiu! 

 

    Dl. Gabriel Hornoiu 

    Deci, voiam să vă aduc la cunoştinţă că, deşi mă onorează 

nominalizarea, renunţ la ea şi ca să îi răspund colegului, apropo de prima demisie, 

este singura Societate, „Veolia”, care nu face obiectul Ordonanţei nr. 53. Vă 

mulţumesc. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    La şedinţa viitoare o să vă solicit, din nou, propuneri din partea 

grupurilor politice, pentru... Aveţi deja? 

 

    Dl. Rareș Dan Enescu 

    Nu este proiect de hotărâre. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Nu este proiect de hotărâre. 

    Haideţi, să o avem ca proiect la ordinea de zi! 

    Veţi propune înlocuitorul data viitoare, fără nicio problemă. 

    Am luat act. 
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    Vă mulţumim foarte mult, domnule Hornoiu!  

    Dacă la acest punct mai sunt alte comentarii? 

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

abţine cineva? 

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Dacă mă întrebaţi pe mine, nici nu trebuia să votăm ceva, pentru că este 

o Ordonanţă şi intră în vigoare. 

    Întrucât data trecută am votat, prin bugetul pe care l-am aprobat, şi 

aceste indemnizaţii, am zis să fim foarte corecţi. 

    Avem o economie la bugetul Consiliului. Nu mare, dar... 

    Punctul nr. 6 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti. 

    Le avem pe doamnele directoare în sală, o avem pe doamna şef Serviciu 

de la resurse umane. 

 

    Dna Elena Ion 

    Consilier. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Consilier. Doamna Nuşa! 

 

    Dna Elena Ion 

    S-a propus modificare de stat de funcţii, fără majorarea numărului de 

posturi şi fără alocarea de fonduri suplimentare. 

    Este vorba de un post ocupat de medic specialist, a absolvit examenul de 

promovare în grad şi este medic primar şi nişte posturi vacante de asistent cu PL, 

adică Postliceale, din asistent simplu, în asistent cu Postliceale debutant. 

    Deci, s-a umblat nu la calitatea postului, ci la nivelul lui, fără a implica 

costuri suplimentare. Şi atât. Numai modificare de stat de funcții. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am înţeles. Vă mulţumesc. 

    Dacă sunt probleme? 

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

cineva? Unanimitate. 

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Proiectul nr. 7 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Și aici 

avem o situaţie similară. 

    Dacă doriţi, doamna Nuşa vă explică şi aici. Cum preferaţi. 
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    Dna Elena Ion 

    Da. Tot modificare de stat de funcţii, tot modificarea la nivelul unor  

posturi vacante, de data aceasta, fără promovare în grad, fără alocarea de fonduri 

suplimentare, în special la un compartiment de control al calităţii, management. 

    Iniţial, când s-a înfiinţat, ca și structură, s-au prevăzut trei posturi 

vacante de medic, deşi legea prevedea, de atunci, că structura aceasta trebuie să 

aibă în componenţă şi jurist şi economist şi medic. 

    Acum, când au realizat că nu pot face recrutare, că medicii nu sunt 

declinați spre partea de hârtii, de... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Managementul calităţii. 

 

    Dna Elena Ion 

    Exact. 

    Posturile vacante, două dintre ele, le-au transformat în economist şi jurist 

şi în alte posturi vacante. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Au revenit la normalitate. 

 

    Dna Elena Ion 

    Au revenit la prevederea... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am înţeles. 

    În această privinţă, vreau eu să fac un comentariu: faptul că, din 

contractul cu Casa al Spitalului Judeţean, 90% din acei bani se duc pe cheltuielile 

cu salariile, am cerut eu un Audit la Spitalul Judeţean, în ceea ce priveşte statul de 

funcţii şi tot ce înseamnă organigramă, angajări ş.a.m.d. 

    Mi se pare că am ajuns să susţinem foarte mult activitatea Spitalului, 

activitatea medicală, când și ei ar fi trebuit să îşi gestioneze mult mai bine 

fondurile. 

    A fost o părere personală. 

    Vă vom prezenta, într-o şedinţă viitoare, acel Raport, să vedem cum sunt 

cheltuiţi banii la Spitalul Judeţean, în privinţa salariilor şi a statului de funcţii. 

    Vă rog! 
 

    Dl. Eugen Ionică 

    Dacă îmi permiteţi, nu ştiu dacă... 
 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Doriţi să îl facem şi la „Hidro Prahova”. 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Nu, nu. 
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    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Nu. Am înţeles. 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    La Spitalul Judeţean nu ştiu dacă este neapărat cazul de salarii mari sau 

cheltuieli cu salariile, cât, mai ales, de contractare. 

    Atunci când se semnează contractul cu Casa, se semnează pe nişte 

indicatori, ori dacă indicatorii aceia nu sunt analizaţi bine, nu sunt negociaţi bine, 

vom avea, cu siguranţă, un cost salarial foarte mare şi disponibil pentru investiţii şi 

pentru pacienţi, relativ mic. 

    Drept pentru care, acolo, când veţi face acea analiză, ar fi bine să o faceţi 

şi din punct de vedere al indicatorilor pe care îi realizează Spitalul Judeţean. 

    Trebuie avut în vedere că unele dintre cele mai bune, sau cele mai bune 

aducătoare de venituri sunt internările de zi. 

    Nu toate secţiile fac lucrul acesta, deşi internările de zi au costuri mici 

pentru spitalizare şi au venituri mari, redevență pentru spital. 

    Tocmai din acest motiv... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Tot 1.600... 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Da, dar ar trebui renegociat cu Casa şi ar trebui văzut exact de ce nu se 

respectă... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Doar Spitalele universitare au 1.800. 

    Să ştiţi că ne-am gândit la acest lucru, iar internările de zi sunt o variantă 

şi ar trebui, iar... 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Vă spun că nu sunt. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    ... iar secţiile cele mai profitabile sunt Cardiologia, Chirurgia... 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Corect. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă spun eu, că am făcut o analiză, dar, în privinţa acelui Raport de care 

v-am spus, să ştiţi că sunt oameni care sunt încadraţi cu opt ore şi mai au o fişă de 

post şi li se mai dau patru ore, ca şi cum pentru aceeaşi muncă mai sunt plătiţi cu 

încă o jumătate de normă. 

    Staţi liniştit, că ştiu despre ce vorbesc şi ştiu şi de ce am comandat acel 

Audit la Spitalul judeţean... 
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    Dl. Eugen Ionică 

    Mulţumesc. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    ... în privinţa statului de funcţii. 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Mulţumesc. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Este ca şi cum dumneavoastră aveţi opt ore la „Hidro” şi pentru aceeaşi 

muncă mai aveţi încă patru ore la alt compartiment, în aceeaşi societate. 

 

    Dl. Eugen Ionică 

    Aceia sunt norocoşii. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Sunt norocoşi. Am înţeles. 

    Vă mulţumesc, oricum, pentru sesizare. 

    Dacă nu mai sunt alte lucruri de spus la acest punct de pe ordinea de zi, 

pentru statul de funcţii la Spitalul Judeţean, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? 
 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Acum mă gândeam că, dacă am fi avut un doctor care lucra la Spitalul 

Judeţean, el nu participa la vot. 

    Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”. 

    Doamna directoare este aici prezentă să ne furnizeze informaţiile 

necesare. 
 

    Dna Mihaela Radu 

    ... s-a diminuat un pic şi plafonul salarial pentru un administrator, un 

referent de gradul I, ca să preia acest atribut. 
 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am înţeles. 

    Aşa cum v-am specificat la întâlnirea noastră precedentă, mi-ar plăcea să 

diminuaţi un pic personalul pe care îl aveţi şi pe care eu îl consider unul destul de 

mare pentru munca pe care o desfăşuraţi. 

 

    Dna Mihaela Radu 

    O să încercăm ca tot ce se pensionează, să... 
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    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Prin pensionări, cum doriţi dumneavoastră. Pe cale naturală. 

    Vă mulţumesc. 

    Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 

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

abţine cineva? Unanimitate. 

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Ca să ştiţi... aveţi un număr de câţi angajaţi, doamna directoare? 

 

    Dna Mihaela Radu 

    70 de angajaţi. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Să nu creadă colegii că sunt un pic absurd când am făcut acea... 

 

    Dl. Dan Ciolac 

    Poate modificaţi şi modelul de legitimaţie. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Şi aceasta a fost o rugăminte. 

    Este foarte învechită acea legitimaţie, nu ştiu, cred că este din 1983. 

 

    Dna Mihaela Radu 

    Acelea sunt tipizate standard. Sunt făcute de legislativ, nu sunt create de 

noi. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am şi eu legitimaţie, are şi domnul Ciolac. 

    Nu ştiu, poate ar trebui să fie un pic... 

    Gândiţi-vă la ceva mai atractiv. 

    Vă mulţumesc, oricum. 

    Proiectul nr. 9 - vă anunţ că este un proiect cu două treimi - proiect de 

hotărâre privind suplimentarea unor spaţii atribuite, în folosinţă gratuită, în 

imobilul proprietate publică a judeţului Prahova situat în B-dul Republicii nr. 2 - 4. 

Este clădirea în care ne aflăm. 

    Doamna Paraschiv, despre ce spaţii, despre ADI Deşeuri? Camera...? 

 

    (Domnul consilier județean Nicolae Andrei a ieșit din sala de ședință). 

 

    Dna Rodica Paraschiv 

    Este vorba de o singură cameră, de la etajul şase... 
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    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    609, nu? Da. 

 

    Dna Rodica Paraschiv 

    ... în care îşi desfăşoară activitatea ADI Deșeuri. 

    Deja această cameră au folosit-o, la un anume moment, pentru 

organizarea procedurilor de licitaţie... ca să poată să îşi plătească cheltuielile de 

întreţinere pentru această cameră. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Deci, aţi înţeles despre ce este vorba. 

    Dacă nu sunt probleme, vi-l supun la vot. 

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

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă mulţumesc. 

    Proiectul nr. 10 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, 

prin curse regulate speciale. 

    Vă rog! 

 

    Dl. Dan Sepşi 

    Domnule preşedinte, vă rog să se consemneze că nu voi vota. 

Mulţumesc. 

 

    Dna Rodica Mariana Papuc 

    Şi la mine la fel. 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Am înţeles.  

    Domnul Sepşi şi doamna Papuc nu participă la vot. 

    Dacă nu sunt probleme, vă supun... 

 

    Dl. Dan Ciolac 

    Aș avea eu o întrebare... 

 

    Dl. Bogdan Andrei Toader 

    Vă rog, domnul Ciolac! 

 

    Dl. Dan Ciolac 

    Pentru Păuleşti este o problemă cu transportul, cred că a ridicat-o 

domnul profesor. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Am demarat... 
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    Dacă nu sunt probleme, vă supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

    Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 

 Numărul 11 este proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor 

unor hotărâri ale Consiliului judeţean Prahova. 

 Aici aş vrea să vă fac eu o scurtă expunere. 

 În urma şedinţelor avute cu domnii primari în cursul acestei săptămâni, 

am clarificat câteva aspecte în legătură cu asocierile dintre Consiliul Judeţean 

Prahova şi mai multe dintre localităţile judeţului şi am convenit pentru modificarea 

unor titluri de proiect, cele pe care le aveţi în hotărâre. Deci, nu se modifică cifrele, 

doar titlurile proiectelor, iar în amendament, care are două pagini, la unii dintre 

primari se modifică alocarea, de la un capitol la altul, în sensul că nu mai doresc pe 

întreţinere - vă dau un exemplu, ca să fiu mai exact -: la Filipeştii de Tîrg, aveau 

sume alocate pentru „PT execuţie - izolaţie termică exterioară - reparaţii acoperiş”, 

aveau 100 mii; pentru „Amenajare curte interioară şi teren de sport” - 88 mii şi 

pentru „Execuţie căi pietonale - Mărginenii de Jos” - 125. 

 Dânsul solicită toate aceste sume, cumulate, adică 313 mii - să fie 

transferate la obiectivul „Execuţie căi pietonale - Filipeştii de Tîrg” şi am astfel 

multe exemple, pentru care o să vă cer acordul să vi le citesc. 

 A fost o discuţie amplă, cu toţi primarii şi le-am explicat foarte clar că, 

dacă sunt într-un stadiu, în acest moment, de proiectare, după care urmează 

autorizaţie, urmează procedură de achiziţie publică, nu vor avea timpul necesar să 

consume aceşti bănuți şi este păcat să nu îi folosească la ceva, cu care să poată 

termina până la sfârşitul anului. Și, în urma acestor discuţii, avem proiectul de 

hotărâre, pe care îl aveţi în faţa dumneavoastră şi pe care, cu permisiunea 

dumneavoastră, nu o să îl mai citesc şi o să vă citesc amendamentul la acest proiect 

şi, dacă veţi avea alte amendamente, cu mare plăcere, dacă aveţi cunoştinţă de 

cauză. 

 Acest amendament este în urma solicitărilor scrise care au venit la 

Consiliul judeţean, până în acest moment. 

 S-ar putea să mai existe, totuşi şi altele despre care nu avem cunoştinţă. 

 La Urlaţi - „Reabilitare şi modernizare strada 1 Mai, strada 30 

Decembrie, până la intersecţie cu strada Stadionului” - 140 mii.  

 Se va redistribui toată suma de 140 mii la „Reabilitarea şi modernizarea 

străzilor Nuferilor, Crinului, Viitor, Nucilor, Florilor şi Berzei”. 

 La Apostolache - de la continuare lucrări - „Înfiinţare reţea de canalizare 

şi Staţie de epurare în comuna Apostolache” - suma de 30 mii, se va redistribui la 

proiectare şi execuţie dirigenţie, la obiectivul „Asfaltare drum comunal DC 50 - sat 

Udrişte, comuna Apostolache”. 

 La Bertea - a fost o discuţie amuzantă cu cei doi domni de la Bertea -, de 

la lucrări de „Reparaţii la suprastructura drumului comunal Paraschiv, sat Bertea”, 

la „Modernizare drumuri locale” - suma de 60 mii. 
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 La Drăgăneşti  de la continuare lucrări de „Pietruire drumuri comunale 

de pământ”... 

 Aici aş vrea să fac o scurtă paranteză, cu permisiunea dumneavoastră. 

 „Lucrări de pietruire drumuri comunale de pământ” - drumurile sunt de 

pământ - dacă le pietruim, este modernizare, este ca şi cum ele ar fi de balast şi noi 

le-am asfalta şi i-am explicat că are nevoie de autorizaţie, proiect, investiţie şi 

atunci a solicitat modificarea.  

 Le-am explicat faptul că unele lucrări nu necesită reparaţiile, în speţă, nu 

necesită autorizaţie şi nu este investiţie care să necesite o durată mai lungă de timp 

şi au solicitat toţi modernizări, amenajări... 

 De exemplu, la Drăgăneşti, de la această lucrare - la 88 mii, suma -, la 

„Amenajare trotuare, pe raza comunei”. 

 Îmi cer scuze şi fac iarăşi o paranteză. 

 Doamna Paraschiv, avem trotuare în Drăgăneşti şi nu ştiam eu? 

 Pentru că mi-a cerut acelaşi lucru: tot o investiţie care are nevoie de 

proiectare, tot... 

 

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

 

 Dna Rodica Paraschiv 

 Cred că se schimbă ca denumire. 

 Uitaţi-vă puțin... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Deci, la Drăgăneşti, aveam „Pietruire drumuri comunale de pământ” şi a 

solicitat „Amenajare trotuare”. 

 

 Dna Rodica Paraschiv 

 Păi, aceasta doreşte. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi o să vin iarăşi cu modificarea, în şedinţă?  

  Am avut o discuţie, dar se pare că... 

  Dacă aşa a solicitat... Aşa a solicitat domnul primar, cu toată stima, aşa 

vă propun şi eu dumneavoastră. 

  La Gherghiţa, de la „Înfiinţare Centru SMURD”, care este, deocamdată, 

în faza de proiectare şi de obţinere de avize - 100 mii, la „Modernizare, iluminat 

public, în comuna Gherghiţa”. Vă spun, sincer, am discutat cu dânsul, înlocuieşte 

vechile lămpi, cu lămpi noi, cu led, exact, tehnologia care este mai economică şi 

care, am înţeles, are şi o durată în timp mult mai mare. Foarte frumos! 

  La Gura - Vadului - de la „Foraj alimentare cu apă - suma de 70.334 - la 

„Execuţie echipare foraj, reabilitare foraje existente”. A schimbat mai mult titlul. 

  La Filipeşti  de  Tîrg, v-am citit toate sumele alocate pe anul acesta – 313 

mii pentru „Lucrările de execuţie, izolaţie termică”, cum v-am spus, la „Execuţie 

căi pietonale - Filipeşti  de  Tîrg”. 
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  La Predeal Sărari, suma de 50 mii - de la PT lucrare de execuţie pentru 

obiectivul „Reabilitare drumuri locale în comuna Predeal Sărari”, această sumă să 

se ducă la „Lucrări de reparaţii la Căminul Cultural din satul Vitioara  de  Sus”. 

  Acestea erau amendamentele. 

 

  Dna Rodica Paraschiv 

  Mai este un tabel cu schimbări de denumiri. 

 

  (Doamna consilier județean Ionescu Fabioara a ieșit din sala de ședință). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A, da. Şi mai avem schimbări de denumiri. Tot amendament. 

  La Buşteni - de la „Reabilitare şi modernizare strada Crinei” - se va 

modifica denumirea în „Reparaţii covor asfaltic, strada Crinei, oraş Buşteni”. Aşa 

este titlul din proiect.  

  Tot la Buşteni - „Lucrări de reparaţii generale şi renovări Căminul  

internat elevi - Colegiul Ion Kalinderu”, la „Lucrări de reparaţii curente la Căminul 

internat elevi - Ion Kalinderu”. 

  Vreau să vă spun şi de unde provine problema: reparaţii generale - nu 

există reparaţii generale, există reparaţii curente, reparaţii capitale. 

  Deci, din acest motiv, trebuie să schimbăm titlul: din „Reabilitare 

grupuri sanitare la Şcoala gimnazială Cezar Petrescu” în „Reparaţii grupuri 

sanitare la Şcoala gimnazială Cezar Petrescu”; „Reabilitare laboratoare Şcoala 

Nestor Urechia” în „Reparaţii curente laboratoare Şcoala Nestor Urechia”. 

  La Cocorăşii  Colţ - din denumirea iniţială „SF+ PT+ DE - Sală de 

sport”, în denumirea propusă „Proiectare sală de sport”. 

  La Măgureni - din denumirea „Reparaţie terasă circulabilă (învelitoare) 

la Căminul Cultural Măgureni”, se va modifica titlul în „Amenajare acoperiş din 

materiale uşoare terasă Cămin Cultural centru Măgureni”. 

  La Proviţa  de Jos - „Reabilitare acoperiş Şcoală Gimnazială Proviţa  de 

Jos”, se transformă în „Modernizare acoperiş Şcoală Gimnazială şi Grădiniţa de 

copii - Proviţa  de Jos”. 

  La Sângeru – din „Reabilitare alunecări de teren pe DC 71”, în 

„Consolidare maluri drum DC 71”. 

  Nu există reabilitare alunecări. Nu putem să reabilităm alunecările. 

Putem să reabilităm drumul, dar nu alunecările. 

  La Şoimari, din „Modernizare drumuri locale - asfaltare pe o lungime de 

2.200 ml”, în „Asfaltare drum local - Zapodia Mare - comuna Şoimari, judeţul 

Prahova”. 

  Vă mulţumesc că aţi avut răbdare şi aţi ascultat amendamentele. 

  Dacă mai sunt alte amendamente? 

  Este o problemă la Drăgăneşti. 

  Dacă nu mă înşel eu, tot va necesita, ca orice investiţie..., pentru că nu 

există trotuare. Nu există. 

  Deci, este înfiinţare - şi acesta este un termen - ... 

  Cum era doamnă, corect? Că am avut o întreagă dispută. 

 



 21 

  Dna Rodica Paraschiv 

  Nu poți să înființezi trotuare, poți să construiești trotuare. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Deci, este construire, dar şi amenajare trotuare, tot presupune o 

investiţie, pentru că trebuie stabilite dimensiunile acelui trotuar şi trebuie ridicare 

topo... 

  V-am spus doar, dar este problema domnului primar. 

  În privinţa amendamentului doamnei, vi-l citesc eu: „Modificările la 

capitole vor genera modificări în buget” 

  Aţi înţeles. Trece de la un capitol la altul, de la 67 la 70. 

  Deci, voi solicita vot şi pentru modificarea la buget. Corect? 

  Dacă sunteţi de acord cu proiectul nr. 11, în primul rând, cu 

amendamentele citite de mine? 

  Vă rog! 

 

  Dl. Eugen Ionică 

  Eu nu o să particip la vot. Am firmă de proiectare pentru...  

 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ştiu şi urma să vă spun că este bine să nu participaţi la vot. 

  Deci, domnul Ionică nu participă la vot. Dacă aveți... 

  Vă supun la vot amendamentele citite. 

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

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă supun la vot modificările la buget. 

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

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi acum vă supun hotărârea, în totalitatea ei. 

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

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

  (Doamna consilier județean Ionescu Fabioara a revenit în sala de 

ședință). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 
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  Cu scuzele de rigoare, pentru acest proiect, dar s-ar putea să mai avem 

astfel de solicitări şi mai repet, aşa cum am făcut şi data trecută, în luna octombrie 

vom avea o nouă modificare la aceste două hotărâri iniţiale date de Consiliul 

judeţean, prin realocări de sume. 

  Am discutat cu primarii, dacă nu reuşesc să finalizeze proiectările sau 

procedurile de achiziţie, vom realoca anumite sume. 

  Am făcut o evidenţă, o analiză cu dânşii, am evidenţiat câteva probleme, 

nu pot să vă spun suma, dar, până atunci, vă vom prezenta la mapă un proiect, până 

la o şedinţă din luna octombrie.  

  Vă mulţumesc. 

  Numărul 12 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind completarea 

componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 

  Aţi văzut modificarea - a rămas un membru din cadrul Comisiei, fără 

drept de participare la Comisia Tehnică - CTATU -   de Amenajarea Teritoriului şi 

am zis să îl introducem ca suplinitor şi pe dânsul. 

  Este ceva normal. Este supleant. 

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

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc foarte mult. 

  Numărul 13 este proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea 

Hotărârii Consiliului judeţean nr. 110/2016, privind actualizarea Programului 

judeţean de transport persoane prin curse regulate, efectuate cu autobuze. 

 
  Dl. Daniel Sepşi 

  Domnule preşedinte, de asemenea, nu voi participa la vot nici la acest 

punct. Mulţumesc.  

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi doamna Papuc, la fel. 

  Vă mulţumim. 

  Doamna Sfîrloagă! 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Stimaţi colegi, aş vrea să vă atrag atenţia asupra unui fenomen care se 

petrece în zona comunei Bucov, de aceea aveţi acest proiect pe ordinea de zi, 

deoarece este al doilea transportator care renunţă să efectueze acest traseu. 

  Acesta este al treilea care încearcă să intre pe acest traseu spre Pleaşa, 

din cauza faptului că există foarte mulţi piraţi pe acest traseu, transportatori ilegali. 

  De asemenea, sunteţi mulţi care trăiţi în Ploieşti şi ştiţi ce se întâmplă în 

zona Bisericii „Sfânta Vineri”, precum şi în zona Staţiei de benzină Moll, unde este 

şi terminalul pentru aceste microbuze. 

  Rugămintea era: dacă vedeţi şi dacă aveţi cunoştinţă de aceste firme, de 

fapt, nici nu sunt firme, că sunt total ilegale - cei care fac peste cei pe care îi 

aprobăm noi -, să încercaţi să îi filmaţi, să încercaţi să faceţi fotografii. 
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  Poliţia are deja în... 

  Am făcut sesizare la Poliţie, am făcut sesizare peste tot, primăria Bucov 

se ocupă, dar se pare că sunt mult prea dezvoltaţi aceşti transportatori, încât este 

nevoie de ajutorul fiecăruia care observă câte ceva. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sunt foarte bine organizaţi, cu staţii, cu tot. 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Dispecerat. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Necula ştie. 

 
  Dl. Gheorghe Necula  

  Noi am făcut acțiuni comune cu Poliția, de la circulație. Îmi pare rău, dar 

degeaba. Adică să anunţe imediat, cum te duci acolo... 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Tocmai de aceea am cerut, dacă există posibilitatea să vedeţi ceva... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Să ştiţi că primăria Bucov chiar este într-o situaţie delicată. 

  Ne-au făcut foarte multe solicitări pentru că, din Pleaşa şi din Refractare 

Pleaşa, copiii nu pot ajunge la şcoală, datorită acestor deficienţe la Serviciul de 

transport, iar aceste deficienţe, să ştiţi că nu provin din acţiunea noastră, ci din 

superorganizarea acestor transportatori ilegali, plus că folosesc tot felul de 

ameninţări la adresa transportatorilor legali, şantaj ş.a.m.d. 

 

  Dl. Gabriel Hornoiu 

  De ce nu se dă un microbuz școlar? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Microbuzul şcolar, doar în interiorul localităţii, nu poate să participe la 

transport intrajudeţean, între localităţi. 

  Nu poate, pentru că el este doar în interiorul localităţii. Din Pleaşa în 

Ploieşti. 

  Aici este problema, pentru că ei trebuie să vină... 

  Sunt elevi de gimnaziu, de liceu... 

  Soluţia dumneavoastră era bună pentru interior. Nu au problemă la 

interior, au problemă la ceea ce înseamnă exteriorul localităţii. 

  Vă mulţumesc pentru aceste comentarii. 

  Dacă nu mai sunt alte lucruri de adăugat, vi-l supun la vot. 

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

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Numărul 14 este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate cuprinse în Programul județean de transport cu autobuze, pentru perioada 

01.01.2014 - 30.06.2019. 

  Este vorba de un proiect cu privire la Zalhanaua Măneşti. 

  Domnul primar ne-a făcut o solicitare: acolo să înfiinţăm un nou traseu şi 

am înfiinţat şi l-am şi atribuit, aşa cum observaţi din proiectul expus. 

  Dacă sunt alte lucruri, alte comentarii? 

 

  Dl. Daniel Sepşi 

  La fel, domnul preşedinte, nu voi participa la vot nici la acest punct.  

 

  Dl. Gheorghe Necula 

  Trebuia să... 
 

  Dl. Daniel Sepși 

  Acum l-am observat, domnul Necula. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Deci, domnul Sepşi nu participă. 

  Doamna Papuc, nici dumneavoastră? 

   

  Dna Rodica Mariana Papuc 

 Nu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Este mai bine. 

  Vă mulţumim. 

  Dacă nu sunt alte lucruri de spus, vi-l supun la vot. 

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

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  V-aş ruga frumos, acum, să fim un pic atenţi! 

  Am adăugat la mapă două informări - şi am şi invitat o doamnă 

deosebită, aici, care este membră a CA-ului de la „Parcul Bărcăneşti”, doamna 

expert - contabil -, cu privire la ce s-a întâmplat la „Parcul Bărcăneşti”. 

  Vreau să vă fac eu expunerea şi apoi doamna o să adauge la ceea ce o să 

vă explic. 

  Noi am dat o hotărâre de Consiliu judeţean, prin care am aprobat 

fuziunea între cele două Parcuri. 
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  CA-ul de la „Parcul Ploieşti” ne-a refuzat fuziunea, un lucru care nu mi 

se pare normal, având în vedere că noi suntem acţionariatul unic într-o parte şi 

majoritar, în cealaltă parte.  

  Mai este Ploieşti-ul, cu 1%, la”Parcul Bărcăneşti”. 

  Dar, dacă dorinţa noastră a fost de fuziune, dânşii ne-au argumentat şi 

am observat abia apoi, cu ajutorul doamnei, că ne-au fundamentat fals motivaţia 

prin care au respins această fuziune. 

  În primul rând, că nu era atributul lor să o respingă, ei trebuiau să ducă la 

îndeplinire ceea ce noi am stabilit şi, doi, ne-au mai şi - să nu folosesc un termen... 

-, ne-au minţit. 

 

  Dna Cristina Manolache 

  Mă scuzaţi! 

  Operaţiunea de fuziune este o operaţiune pe care nu o întâlneşti chiar în 

fiecare zi. 

  Eu am trecut, practic, prin ea, de curând, la o societate unde sunt director 

economic şi am fost şi în postura de a închide vechea societate şi de a redeschide 

noua societate. 

  Au fuzionat trei societăţi şi atunci am fost nevoită să mă aplec, practic, 

asupra legislaţiei specifice şi am... 

  De aceea cunosc, în detaliu, lucrurile. 

  Colegii, probabil... acesta este motivul pentru care au interpretat altfel. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Iar, în această privinţă, eu nu vă solicit niciun vot, pentru că există deja o 

hotărâre dată de Consiliul judeţean, dar voiam să vă aduc la cunoştinţă această 

situaţie, pentru că propunerea dânşilor de dizolvare, ar genera alte costuri, iar noi 

deja am parcurs toţi paşii pentru fuziune, care au generat şi ei, la rândul lor, nişte 

costuri şi ca timp, iar argumentele aduse de CA-ul de la „Parcul Ploieşti”, vă spun 

ceva: nu stau în picioare - varianta simplă a poveştii -, dar trebuia să fiţi la curent 

cu această poveste, pentru că deja se tergiversează de foarte mult timp. 

  Vă rog, doamnă, spuneţi dumneavoastră! 

  Ce ar genera această fuziune? 

 

  Dna Cristina Manolache 

  Această fuziune presupune, pentru „Parcul Ploieşti” redeschiderea 

patrimoniului preluat de la Bărcăneşti, ca și majorare de capital social şi ca și 

primă de fuziune. 

  Deci, nu preia pierderile care sunt la „Parcul Bărcăneşti”, ca atare, să le 

afecteze rezultatele financiare proprii. 

  Deci, acea primă de fuziune stabilită prin proiect de fuziune de către un 

expert, este deja afectată de acele pierderi. 

  Pierderea nu va fi preluată de „Parcul Ploieşti”, decât la nivel fiscal, care, 

de fapt, reprezintă un avantaj pentru „Parcul Ploieşti”, care nu va mai plăti impozit 

pe profit, până nu recuperează această pierdere. 

  Deci, în fiecare Societate există pierdere contabilă care se regăseşte în 

bilanţul Societăţii şi o pierdere fiscală care se regăseşte în declaraţiile fiscale. 
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  Deci, „Parcul Ploieşti” va prelua doar la nivel fiscal, pierderea, dar nu 

contabil, în situaţiile financiare ale Parcului. 

  Deci, redeschiderea patrimoniului preluat de la Bărcăneşti, se va face 

prin majorare de capital, printr-un raport de schimb al acţiunilor care a fost stabilit 

de expertul proiectului de fuziune şi prima de fuziune. 

  Acestea sunt cele două elemente de capitaluri proprii care se redeschid 

acolo, la „Parcul Ploieşti”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aceasta nu va afecta nici indicatorii... 

 

  Dna Cristina Manolache 

  Da, nu se reflectă pe rezultatul propriu al „Parcului Ploieşti”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Iar, în privinţa personalului, nu va fi preluat nimeni. 

                 Nu ştiu dacă sunteţi la curent, dar directorul şi-a înaintat demisia, deja a 

expirat şi preavizul, mai este o doamnă contabilă care nu îşi doreşte să se ducă la 

„Parcul Ploieşti” şi să activeze... 

  Eu nu am înţeles foarte bine din ce cauză nu au dorit preluarea. 

  Am sesizat doar o reticenţă în această fuziune, prin faptul că vor trebui 

să investească în acele terenuri, pentru atragerea de investitori, dar un lucru care 

este și normal. 

                Când au achiziţionat terenul la Ciorani, la Mizil şi unde au mai deschis 

Parcuri, este normal că s-au gândit că şi acolo vor avea de investit, cum şi aici, 

dacă doresc să atragă un investitor, vor trebui să creeze infrastructura necesară - 

apă, gaze, lumină, tot ce înseamnă... 

  Normal că nu vine nimeni, dacă terenul nu este unul cu toate aceste 

dotări. 

  Dar nu am înţeles şi vreau să vă spun că am rămas un pic... nu 

dezamăgit, este un termen prea... 

  Nu ştiu unde a fost problema. Nu afecta nici CA-ul la indicatori, nici pe 

domnul director, nici Parcul. 

  Primea un patrimoniu, un teren cu o valoare de... cât? 

 

  Dna Cristina Manolache 

  24 milioane de lei este terenul. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Eu zic că, totuşi, aportul la capital este destul de... 
 

  Dl. Gheorghe Necula 

 Este domnul director aici, al Parcului Industrial și poate să spună. 

 

 Dl. Rareș Dan Enescu 

 Ce înseamnă prima de fuziune? 
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  Dna Laura Mihaela Moagher 

  Am şi eu o întrebare... 

 

  Dna Cristina Manolache 

 Prima de fuziune este o rezervă în capitalurile proprii ale unei societăți. 

 

 Dl. Andrei Gabriel Tudor 

 Acum îmi dați și mie voie? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Imediat! Sigur, vă dăm voie. 

 

  Dna Laura Mihaela Moagher 

  Dacă domnul director al Parcului şi-a dat demisia, cine semnează actele 

de fuziune? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  CA-ul a împuternicit pe doamna, ca să... 

 

  Dna Cristina Manolache 

  Eu am semnat proiectul de fuziune, dar dreptul de fuziune nu este semnat 

nici de „Parcul Ploieşti”, ca să poată fi, mai departe, publicat în Monitor şi să se 

ţină Adunările Generale necesare. 

  Problema este că această operaţiune trebuie, efectiv, finalizată până la 31 

decembrie 2016, deoarece, dacă trece acest termen, înseamnă că se depun alte 

situaţii financiare, că... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi se reia toată procedura, pentru care am cheltuit nişte bani şi timp și 

ş.a.m.d. 

  Vă rog, domnule director, haideţi că... chiar voiam să auzim părerea 

dumneavoastră! 
 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Am în mână proiectul de fuziune pe care l-am tratat cu celeritate, atunci 

când am contractat, mă rog, specialistul - nu îi dau numele -, pentru a întocmi acest 

proiect de fuziune. 

  Mă rog, o să îl pun la dispoziţie şi... 

  La calculul primei de fuziune, nu avem comentarii, însă nu se specifică 

nicăieri că pierderea contabilă va fi susţinută din prima de fuziune. 

  Codul fiscal, pe care îl am aici, deci, spune aşa: „Pierderea înregistrată 

de contribuabili, care   încetează existenţa, ca efect al unor operații de fuziune sau 

dizolvare totală, se  înregistrează  de contribuabilii nou - înfiinţaţi, ori cei care 

preiau patrimoniu”. 

 

  Dna Cristina Manolache 

  Fiscal, am spus că da, aşa se recuperează, dar aceasta reprezintă un 

avantaj pentru „Parcul Ploiești”. 
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  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

 „Parcul Industrial Bărcăneşti” ştie cât are profit, în momentul acesta, sau 

cât a bugetat „Parcul Industrial Ploieşti”? 

 

 Dna Cristina Manolache 

 Nu ştiu indicatorii dumneavoastră. 

 

 Dl. Andrei Gabriel Tudor 

 Păi, vedeţi? 

 

 Dna Cristina Manolache 

 Păi, da, dar nu se reflectă în rezultatul dumneavoastră, se reflectă doar în 

Declaraţia fiscală, care se depune la Finanțe, nu în situaţiile financiare... 

 

 Dl. Andrei Gabriel Tudor 

 Domnule preşedinte, suntem de acord - şi eu am tratat cu foarte multă 

seriozitate acest aspect -... 

 Pe 27 mai noi am depus bilanţul, am încercat să convingem că este bine 

ce facem şi ştim că este bine ce facem şi avem nevoie de această locaţie, dar nu 

doream influenţe negative la sfârşitul anului. 

 Mai întâi, cel care a întocmit proiectul de fuziune a greşit data de 

referinţă, s-a dus la mai 2015, ceea ce era fals, a trebuit să îl reîntocmească cu data 

de referinţă 31.12. Bun. Care este doamna Culcea... A, nu mai este aici. 

 Pierderea contabilă operativă, cât este acum? 

 

 Dna Cristina Manolache 

 700... 

 

 Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  900... 

 

 Dna Cristina Manolache 

 Aceea este la 31 decembrie. 

 

 Dl. Andrei Gabriel Tudor 

 Aceea care este acolo, este 921 mii.  

 

 

 Dna Aurelia Culcea 

 960 mii. 

 

 Dl. Andrei Gabriel Tudor 

 960 mii. 

 

 Dna Cristina Manolache 

  Toată se suportă  din prima de fuziune sau se trece... 
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  Deci, pierderea pe anul acesta se poate trece pe un rezultat reportat. 

  Dumneavoastră îl preluaţi ca pe un exerciţiu financiar precedent. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da. Ok. Domnule preşedinte, propun... - acordul de principiu a rămas în 

vigoare -, propun reluarea procedurii, nu, reluarea procedurii. Oricum, data de 

referinţă nu mai este valabilă. 

 

  Dna Cristina Manolache 

  Ba este valabilă până la sfârşitul acestui exerciţiu financiar. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Dacă judecătorul - delegat o să ne dea actele înapoi... mă rog... Este 

valabilă până la... 

 

  Dl. Eugen Ionică 

 Dar, are dreptate. Așa este cum spune doamna contabilă. Și este valabilă 

până la sfârșitul... 

 

  Dna Cristina Manolache 

  Până la sfârşitul acestui exerciţiu financiar. 

 

  Dna Aurelia Culcea 

  Este valabilă până la 31 decembrie. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ce propuneţi, domnule director? Spuneţi-mi, că nu aţi formulat până la 

sfârşit! 

 
  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Propuneam reluarea procedurii, care durează puţin acum, pentru că îl 

avem deja întocmit, numai actualizat cu datele de la 30.09 și... 

 
  Dna Cristina Manolache 

  Nu se face aşa! 

  Deci, dacă dumneavoastră aţi vrea un alt proiect de fuziune, trebuie 

întocmite alte situaţii financiare, cu scop special, la o dată actuală, dacă doriţi aşa. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Doamnă, nu facem noi valoarea totală. 

  Bun. Atunci rămâne în vigoare hotărârea pe care... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Păi, oricum, rămâne... 
 

  Dna Laura Mihaela Moagher 

  De ce nu se pot întâlni ambele Consilii de Administraţie? 
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  De ce nu se pot întâlni ambele Consilii de Administraţie, să aveţi un 

punct de vedere comun? 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Pentru noi a fost foarte ciudat că exact acum, după ce am discutat trei 

luni de zile, sau patru luni de zile, de-abia acum a venit un punct de vedere din 

partea Bărcăneşti-ului. 

  Eu am sunat...  

  Doamnă, recunoaşteţi, de câte ori v-am sunat? De câte ori v-am sunat, 

doamna Culcea? Deci, cred că am sunat de zeci de ori. 

 

  Dna Aurelia Culcea 

  Pe mine m-aţi sunat, domnul director, dar, la noi, în Consiliul de 

Administraţie, proiectul de fuziune a fost aprobat, problema era să se aprobe şi la 

dumneavoastră, ca să poată fi înaintat la Registrul Comerțului. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Nu putem să îl facem la distanţă, puteam să purtăm discuţia împreună, 

nu în plenul Consiliului judeţean, aici, ca să... 

 

  Dna Aurelia Culcea 

  ... să ajungă la Registrul Comerţului... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul consilier, v-aş ruga să vă expuneţi punctul de vedere. Imediat! 

 

  Dl. Dorin Tudora 

  Deci, în primul rând, reluarea procedurii de fuziune înseamnă amânare 

cu încă şase luni, cu termene, cu tot ce este. 

  Conform legii, mai puţin de şase luni nu se poate face. 

  Am rugămintea la... mai ales că am fost şi în AGA la „Parcul Industrial”, 

a fost discuţia aceasta încă de când eram membru, ca la următoarea şedinţă, până 

atunci, cele două Consilii, experţii, să înceapă să facă întrunirile şi să hotărască 

exact ceea ce trebuie făcut pe lege, să vină cu punctele de vedere, în următoarea 

şedinţă, ca să ştim exact ceea ce facem.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. 

 

  Dna Cristina Manolache 

 Dacă se prelungește această procedură ajungem la sfârșitul anului. 

 

  Dl. Dorin Tudora 

  Am rugămintea la dumneavoastră, doamnă! 

  Dumneavoastră sunteţi specialişti. 

  Dacă dumneavoastră, ca specialişti, nu aveţi lămuririle făcute, noi, în 

Consiliul judeţean - ca şi consilieri care trebuie să aprobăm nişte puncte de vedere 
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ale dumneavoastră -, ce facem? Ascultăm cum vă certaţi dumneavoastră pe Codul 

fiscal, cum, când trebuie? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamna nu s-a certat. 

  Doamna şi-a expus, foarte clar, punctul de vedere. 

  Nici domnul director nu s-a certat, şi-a expus şi dânsul punctul de 

vedere. 

  Problema pe care eu nu am înţeles-o este de ce CA-ul nu a dus la 

îndeplinire Hotărârea Consiliului judeţean? Aici am eu o problemă. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

 Și eu vreau să întreb treaba acesta, domnul președinte. 

 

 Dl. Andrei Gabriel Tudor 

 Pentru că proiectul de fuziune a fost întocmit lapidar, în sensul acesta.  

  Deci, ca formă el a fost înaintat şi către Direcţia de Patrimoniu, la 

Consiliul judeţean. 

  Ar trebuie să facă parte din materialul, pe care îl aveți dumneavoastră. 

  Nu există, la dispoziții finale, o sinteză cu care să și spună... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cine a contractat?  

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  „Parcul Industrial”, pentru că... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Care Parc? 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor  

               Ploieşti. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ploieşti. 
 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Pentru că ne-am gândit să susţinem noi, pecuniar, având în vedere 

situaţia financiară a PIB, să susţinem noi, pecuniar, toate posturile. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Foarte elegant. 
 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da. Așa am considerat. Am şi spus că am tratat cu celeritate. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi îmi spuneţi că Raportul nu este unul concludent? 
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  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da, adică..  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi l-aţi plătit?  

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da. Au fost 5 - 6 mii de lei. 

   Nu, nu mai plătim acum. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dar dacă nu vă mulţumeşte Raportul şi l-aţi plătit, atunci avem altă 

problemă. 

  V-aş ruga ca, până la finalul acestei luni, să vă întâlniţi, cu toţii... 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Cu siguranţă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... şi să luaţi o decizie. 

  Dacă vreţi, finalul acestei luni, astăzi. 

  Dacă nu, finalul lunii viitoare. Vă mulţumesc. 

  Oricum, trebuia să aducem la cunoştinţă colegilor care au făcut parte din 

AGA şi au aprobat, unii dintre ei, această fuziune și care încă nu s-a produs. 

  Dacă nu mai sunt alte probleme, eu vă invit pe toţi la Valea 

Călugărească, la „Festivalul Vinului”, la ora 15,00, cu mare plăcere. 

 

  Dl. Justinian Feodor Nică 

  Voiam o întrebare să vă adresez. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog! Două secunde, să ne respectăm colegul! Vă rog! 

 

  Dl. Justinian Feodor Nică 

  Programul naţional „Lapte şi corn” pentru elevi, ştiu că este finanţat de 

Consiliul judeţean. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Astăzi am semnat... 

 

  Dl. Justinian Feodor Nică 

  Ce ne puteţi spune? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Astăzi am semnat atribuirea. 

  O asociere. Singurul participant la procedură.  
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