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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 22 decembrie 2016, ora 13,00 

 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 444 din 

16.12.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 29 de 

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

Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, 

Enescu Rareş-Dan, Hornoiu Gabriel, Ilie Mihai-Viorel, Ionescu Fabioara, Ionică 

Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Nistor Marian-Tudor, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Soiu Mihail-Iulian, Toma Horia-Victor, Tomoşoiu 

Adrian, Tudora Dorin şi Viter David-Andrei. 

 Au lipsit doamnele consilier judeţean, Bozianu Nicoleta-Cătălina, Moagher 

Laura-Mihaela și Papuc Rodica-Mariana și domnii consilieri judeţeni, Meşca Darius- 

Dumitru, Nicolae Andrei, Sepşi Daniel și Tudoran Lorin-Gabriel. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii invitaţi: 

dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; 

dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției generale tehnice și 

patrimoniu; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe, din cadrul Direcției economice; dl Viorel Călin, 

directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova; dna Peneș Marinela managerul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie 

Prahova; dna Mihaela Radu, managerul Bibliotecii Județene ,,Nicolae Iorga” Ploiești; 

dna Victoria Șerban, contabil șef în cadrul Bibliotecii Județene ,,Nicolae Iorga” 

Ploiești; dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole Județene Prahova şi 

reprezentanţii presei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Înainte să începem ședința, vă anunț că avem 29 de consilieri județeni… 28 

plus președintele, 29 consilieri județeni, cum am spus, prezenți…  

Avem o ordine de zi, am zis eu destul de ușoară, așa că vă rog să o 

parcurgem, astfel încât să putem ajunge și la spectacolul organizat de Centrul de 

Cultură. 

Dacă sunt probleme la ordinea de zi?  

Aș vrea să vă anunț că avem 4 proiecte suplimentare pe ordinea de zi, din 

nou. 

Au ajuns cu întârziere… 
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Proiectul nr.12 este „Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului 

judetean de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze”.  

Numărul 13 este ,,Proiect privind modificarea organigramei si a statului de 

funcții pentru Biblioteca Județeană “N. Iorga” Ploiești”, unde o să… Doamna 

directoare este aici. Bun.  

…Unde o să am eu un amendament de făcut 

Numărul 14 –„Proiect de hotărâre privind validarea unor modificări ale 

bugetului Judetului Prahova, precum si a bugetului Direcției Generale de Asistență 

Socială si Protecția Copilului”. 

Au sosit niște sume acum două zile și le-am introdus de urgență. 

Iar numărul 15 –„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Județului Prahova în Adunarea Generala a Asociaților la Societatea „Veolia Energie 

Prahova” S.R.L.”. 

După cum știți era colegul nostru, domnul Hornoiu, care a zis că o să ajungă 

în câteva minute. Și, și-a dat demisia dânsul și a rămas postul vacant și am primit o 

propunere din partea PNL – un membru al Partidului Național Liberal.  

Dacă sunteți de acord cu propunerea, dacă nu oricum ajungem și la acest 

punct și vi-l supunem la vot. 

  

Dl Dan Ciolac  

Propunerea este chiar veche, nu s-a modificat nimic, numai că noi nu am 

parcurs atunci… Este aceeași persoană, pe care am trecut-o atunci când am avut 

discuțiile… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Decât că rămăsesem cu acest proiect neintrodus pe ordinea de zi. Din acest 

motiv… Și ne-am adus aminte și am suplimentat imediat lista. 

Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? 

Vă rog, domnul Enescu! 

   

Dl Rareș-Dan Enescu 

Domnul președinte, Comisia juridică nu a dat aviz la proiectul nr.13 – cu 

Biblioteca, pentru o mai bună fundamentare și nu știu…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Rareș-Dan Enescu 

Propun să-l amânăm pentru următoarea ședință. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt de acord. 

Cine este pentru cele trei puncte ramase pe ordinea de zi suplimentară? 

Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și atunci, cele 11 plus cele 3 introduse acum suplimentar. 

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

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 

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

Prahova din data de 31 octombrie 2016. 

 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 25 noiembrie 2016. 

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul construcțiilor, 

aplicabile în anul fiscal 2017 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 

fiscal 2017 în vederea eliberării unor documente din domeniul construcțiilor - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință 

gratuită a unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în 

municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4, Șoseaua Vestului nr. 14 - 16 și str. 

Popa Farcaș nr. 45 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor 

spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, 

B-dul Republicii nr. 2 - 4 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și a 

funcțiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Prahova pentru anul 2017 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

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

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții 

și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie și 

Arheologie Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

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

funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

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

doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

 12.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de 

transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze - inițiat de doamna 

Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 
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 13. Proiect de hotărâre privind validarea unor modificări ale bugetului 

Județului Prahova, precum și a bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova, pe anul 2016 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea Județului Prahova în Adunarea 

Generală a Asociaților la Societatea ,,Veolia Energie Prahova” S.R.L. – inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

  15. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca o completare la ceea ce a spus domnul Rareș Enescu, aș vrea să vă spun că 

și eu aș vrea să am mai multe discuții pe tema acestui proiect de modificare a 

organigramei și a statului de funcții la Biblioteca Nicolae Iorga. 

Sunt de acord că trebuie făcute niște modificări la această organigramă, dar aș 

vrea să le discut cu doamna director și apoi o să introducem, din nou, punctul pe 

ordinea de zi. 

Nu am știut de ele. Vă spun ceva: am fost ocupat ultimele două zile și, cu 

părere de rău… Dar o să le discutăm și o să venim în fața domnilor consilieri să le 

validăm, să le votăm. 

Să votăm și scoaterea? Dar am votat fără acel punct. 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu are aviz. Nu poate să intre. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu are aviz, deci nu poate să intre.   

Și atunci să luăm ordinea de zi cu punctul nr.1 – „Aprobarea Procesului - 

Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din data de 31 octombrie 2016” 

Domnul Enescu, știu că ați citit și acest Proces-verbal… Este în regulă, da? 

Bun. 

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

mulțumesc. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 2 – „Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 25 noiembrie 2016” 

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

mulțumesc. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 3 – „Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul 

construcțiilor, aplicabile în anul fiscal 2017” 
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Doamna Dovîncă, din ce am văzut eu, nu sunt foarte multe modificări față de 

anul trecut. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu, suntem la același nivel. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Suntem la același nivel cu taxele. În ultimii 3 ani, din ce știu eu, nu le-am mai 

modificat, sunt aceleași taxe, nu cred că este o problemă. 

Dacă sunteți de acord... Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș mai vrea să mai adaug un singur lucru. În acest moment nu se primesc 

documentații la Direcția de amenajarea teritoriului, tocmai din acest motiv, pentru că 

ele ar ieși din instituție cu data din ianuarie și atunci ar trebui să aplicăm taxele 

acestea…  Și acum că le avem, de la 1 ianuarie, ele intră în aplicabilitate. 

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Vă mulțumesc frumos. 

V-aș ruga, la următoarea ședință, să validăm consilierii supleanți - cei care îi 

înlocuiesc pe cei care au plecat în Parlament, pentru că sunt doi din Comisia de 

urbanism. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De urbanism, da așa este. Am observat și noi acest lucru și o să facem, sigur, 

ca, Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism să-și desfășoare activitatea în mod 

normal. 

Da, așa este. 

Numărul 4 pe ordinea zi: ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor 

speciale aplicabile în anul fiscal 2017  în vederea eliberării unor documente din 

domeniul construcțiilor”.  

Este vorba de taxele de urgență pe care le percepem pentru documentații. 

Doamna Dovîncă, le-am modificat… 

Stați că… Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism în 

termen redus, adică în 7 zile lucrătoare. 

S-au modificat în vreun fel?  

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Au rămas la fel. Bun. 

Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Unanimitate. 
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Vă mulțumesc. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 5 pe ordinea de zi, este un proiect cu două treimi - ,,Proiect de 

hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită a unor spații în 

imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul 

Republicii nr. 2 – 4 și Șoseaua Vestului nr. 14 – 16,  str. Popa Farcaș nr. 45”. 

Este vorba de instituțiile care funcționează în spațiile și imobilele proprietate 

publică ale județului.  

După cum știți, Șoseaua Vestului – este DGASPC-ul, cu Statistica, cu 

ITRSV-ul, le cunoașteți, nu s-a modificat absolut nimic, este vorba de prelungirea 

termenelor de dare în folosință. 

Aici, nu percepem nici măcar chirie, este dare în folosință gratuită. 

Dacă sunteți de acord… 

Vă rog! 

Să știți, sunt instituții publice. 

 

Dl Dan Ciolac 

Societatea comercială ,,Parc Industrial Bărcănești”, care fuzionează cu 

,,Parcul Ploiești”… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum, la până la sfârșitul anului. 

 

Dl Dan Ciolac 

…nu mai are dreptul să facă nicio plată din 2017. 

Vor intra pe cheltuielile, pe Parcul…,? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ploiești.  

 

Dl Dan Ciolac 

Pe noua societate? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Dan Ciolac 

Mulțumesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu mai are prelungire. 

Aici vorbim doar de darea în folosință gratuită, deci nu cei care plătesc. 

Următorul punct este cu chiria.  

Aici sunt toate instituțiile publice. 
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(Domnul consilier județean Adrian Tomoșoiu participă la lucrările 

ședinței). 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunteți de acord cu prelungirea dării în folosință,  cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 6 este alt proiect cu două treimi, despre care făceați mențiunea 

dumneavoastră...  

,,Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spații 

în imobilul proprietate publică, situat în municipiul Ploiești B-dul Republici nr. 2-4” 

Aici este vorba, cum spuneați și dumneavoastră, de cei care au în închiriere 

spații în cadrul Palatului Administrativ. Și vorbim despre: SC ORANGE, 

VODAFONE, RADIO COMUNICAȚII – cei cu antenele de pe terasă și care ne 

plătesc chirie; sunt la zi, să știți, pentru că altfel nu acceptam să le prelungim, dacă nu 

erau la zi -,  Asociația CAR a salariaților din județul Prahova, CAR Consiliul 

Județean Prahova…  

Și, doamna Enache, care încă este prezentă aici, Uniunea Județeană a 

Producătorilor Agricoli Prahova?! 

  

Dna Mita Enache 

Nu, Camera Agricolă. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

A, nu, Camera are în… 

 

Dna Mita Enache 

Era la celălalt proiect. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Era la celălalt proiect, așa este. 

Deci ei sunt toți cu chiria la zi, să știți. 

Tarifele, să știți că sunt cele percepute și stabilite anul trecut. 

 

(Domnul consilier județean Gabriel Hornoiu participă la lucrările 

ședinței) 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunteți de acord cu prelungirea acestor închirieri, cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Vă mulțumesc. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiect nr.7 este ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Prahova 

si a functiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Judetean Prahova pe anul 2017”. 

Dna Nușa? 
 

Dna Ion Elena 

Conform statutului funcționarilor publici, toate funcțiile publice sunt 

autorizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, și la fiecare sfârșit de an sau 

începutul anului următor se aprobă, prin ședință de consiliu, pentru aparatul de 

specialitate și pentru subordonate, Planul cum se prevede ocuparea acestor funcții 

publice vacante pentru anul următor. 

Sunt două modalități de ocupare pe care noi trebuie să le evidențiem: 

promovarea și recrutarea. 

Tot ce înseamnă transfer/mutări sunt atributul președintelui și nu sunt supuse 

Planului. 

Deci este un plan, este o previziune, pot apărea posturi vacante și în cursul 

anului următor, dar acelea nu intră sub incidența… 

Pentru aparatul de specialitate se prevede o majorare cu 4 posturi a funcțiilor 

publice, pentru anul viitor – avem avizul, dar nu am intrat în ședința aceasta, intrăm 

în ianuarie. Și am ținut cont și de acestea, sunt de recrutare, de execuție și sunt 

suplimentate structurile unde avem un deficit de personal: consilier juridic de 

execuție; undeva la Parteneriate, un consilier superior; un inspector debutant, la 

achiziții. Și pentru că județului i s-a atribuit și acea activitate de neutralizare a 

deșeurilor de natură animalieră, printr-o ordonanță, avem și acolo structură, un om, 

care să aducă la îndeplinire această activitate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La servicii publice, da? 

  

Dna Elena Ion 

La servicii publice, da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aceasta este o noutate, apărută în cursul anului 2016. Noi trebuie să ne 

ocupăm de toate cadavrele…  

 

Dna Elena Ion 

Neutralizarea, da, cum se neutralizează acest deşeu. Adică este un circuit, în 

legătură cu DSV-ul, cu… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Până în acest moment, primăriile făceau contract cu o firmă, care trebuia, în 

caz de apariţia unui astfel de cadavru, să vină să-l ducă la incinerator şi… 

 

Dna Elena Ion 

Nu îngropat, nu… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum este atributul  Consiliului, şi pentru acest lucru ne-au… 

Dna Elena Ion 

Legea permite înfiinţarea unui post. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Unui post… Ne-au dat voie să… Care se ocupă de acest contract, cu o firmă 

care se ocupă cu aşa ceva, şi noi  să ne ocupăm de cadavrele… 

 

Dna Elena Ion 

Deci, în baza unui registru, se ţine evidenţa acestor deşeuri animaliere. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

V-aş ruga, doamnele din aparat, să nu vi se pară amuzant! 

Mie nu mi se pare… Că avem grija cadavrelor animaliare apărute. 

Nu ştiu dacă ne trebuia acest lucru în atribuţii, dar, dacă aşa a stabilit 

legiuitorul, aşa facem! 

 

Dl Dan Ciolac 

,,Bine că nu avem balene!” 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, ,,Bine că nu avem balene!” vorba dânsului. 

Da, deci trebuie menţionat că aceste posturi au apărut datorită faptului că, 

Camera Agricolă a plecat în cadrul Direcţiei Agricole şi astfel ne-au eliberat…  

 

Dna Elena Ion 

23 de funcţii… Ele sunt repartizate… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

23 de funcţii. Şi ele au fost repartizate: patru către noi, cinci către Centru de 

Cultură, pentru fanfara Consiliului judeţean … 

 

Dna Elena Ion 

Două către Artă… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Două către Artă, pentru muzeul pe care l-am aprobat data trecută, unde a fost 

domnul Sicoe, unde ni s-a predat un muzeu nou… Deci, am repartizat aceste funcţii, 

în cadrul aparatului de specialitate sunt aceste patru: unul la Direcţia juridică, un post 

la Achiziţii, un post la Compartimentul Parteneriate, din cadrul Direcţiei tehnice, 

pentru că am rămas într-o singură persoană acolo şi nu face faţă solicitărilor venite 

din partea stimabililor primari, şi un post la acest serviciu… 

 

(Domnul consilier judeţean Rareş-Dan Enescu s-a retras de la lucrările 

şedinţei) 
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Dna Elena Ion 

Compartimentul… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Servicii publice, pentru cadavre.  Animaliere!, menţionez. 

Dar, trebuia să vă aducem la cunoştinţă aceste lucruri pentru că, să ştiţi că, 

vom ţine aceste concursuri pentru ocuparea acestor posturi, în anul 2017. 

Dacă sunteţi de acord cu previziunile noastre, cu Planul nostru de ocupare a 

funcţiilor publice? 

Toate sunt funcţii publice, de menţionat şi acest lucru. Este vorba de 

funcţionari publici. 

Dacă aveţi comentarii? Dacă nu vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? Unanimitate. Vă mulţumim. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 8 este ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru DGASPC 

Prahova” 

Aici este domnul director… 

Vă rog! 

 

Dl Viorel Călin 

În noiembrie 2015, a apărut o hotărâre de Guvern, care ne impune, pentru 

respectarea standardelor de calitate, raportul de salariat/beneficiar la centrele de 

adulţi, pe care le avem în subordine, să fie de 1:1. Până acum, acest raport era mai 

mic, adică numărul de salariaţi era mai mic decât numărul de beneficiari. Automat, la 

centrele de adulţi, v-a trebui să majorăm numărul de posturi vacante cu 303 posturi. 

În momentul de față, avem un număr de 2279 de posturi… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din care ocupate? 

 

Dl Viorel Călin 

Deci 303 sunt vacante, restul sunt posturi ocupate. 

 

Dna Elena Ion 

Nu sunt ocupate. 

303 sunt nou înfiinţate…, 

 

Dl Viorel Călin 

S-a majorat… 

 

Dna Elena Ion 

…da, dar din cele care existau, peste 400 sunt vacante  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci o să avem 700 de posturi vacante. 

Dna Elena Ion 

700 de posturi vacante. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Eu, cum v-am spus: că respectăm Legea este una!, dar vă spun că nu o 

să le bugetăm, decât în… Vom analiza acest lucru…  

Să ştiţi, totuşi, o să ne greveze foarte mult bugetul.  

Dacă anul acesta – la început –am avut 23 milioane alocaţi către DGASPC, la 

începutul anului, din bugetul nostru, suplimentar faţă de ce vi s-a alocat, şi ni s-au 

întors acum – la sfârşitul anului – 10 milioane, deci, totuşi, 13 milioane am susţinut 

noi, poate chiar mai mult de atât. 

Nu ştiu, o să analizăm, vedem câţi beneficiari o să avem…  

Vreau să vă spun că am ascultat o emisiune: ,,suntem pe primul loc în ţară, ca 

număr de asistaţi!” 

Este şi populaţia mare, este foarte corect şi acest lucru, dar, totuşi, poate ar 

trebui să ne îngrijim, să vedem, poate evaluarea lor să fie mult mai bine făcută, poate 

nu toţi… 

  

Dl Eugen Ionică 

Eu ştiu că se măreşte şi contribuţia pe care o dă Consiliul Judeţean, pentru că 

s-a mărit indemnizaţia pentru fiecare… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

15%.  

 

Dl Eugen Ionică 

15%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică… 

 

Dl Eugen Ionică 

S-a aprobat de către Parlament, anul trecut, la Curtea Constituţională, din câte 

ştiu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da. Şi atunci acest raport… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În tot ceea ce înseamnă sănătate. 
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Dl Viorel Călin 

Din păcate, centrele sunt pline, numărul persoanelor cu dizabilităţi este din ce 

în ce mai mare şi normal că Legea le dă dreptul  să beneficieze de aceste servicii. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamne fereşte!, nici nu îngrădim dreptul oamenilor la asistenţă socială, dar, 

totuşi, să fim conştienţi şi unde mergem cu acest lucru, încotro ne îndreptăm că, la un 

moment dat, vă spun ceva: nu o să mai avem bani de dezvoltare, pentru că trebuie să 

susţinem… 

 

Dl Viorel Călin 

Cele 400, oricum au fost nebugetate. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Va mulţumesc. 

De menţionat că doamna consilier se abţine la acest punct, doamna David 

Simona. Nu participă la acest punct de pe ordinea de zi, doamna David Simona! 

Bun. Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.  

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

mulţumesc foarte mult. 

 

Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi “pentru”. 

(Doamna consilier județean Simona David nu a participat la vot) 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 9 pe ordinea de zi  este ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

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

pentru Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova”. 

Pentru mai multe clarificări, este şi domna directoare şi doamna Nuşa aici.  

Am înţeles că este vorba de promovări?! 

 

Dna Elena Ion 

Da. În mare parte sunt promovări.  

Am avut un post… Există un post vacant de director adjunct, care a fost 

desfiinţat şi s-a înfiinţat un ,,şef de secţie”, pentru Secţia de la Văleni. Şi mutări între 

structuri. Deci, nu s-a majorat numărul de posturi, nu s-a majorat numărul de funcţii 

de conducere raportat la cele de execuţie, şi avem şi promovări pentru 5 persoane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înţeles. 

 

Dna Elena Ion 

Se modifică şi ROF-ul.  

Ca noutate, toate regulamentele de organizare şi funcţionare de la instituţiile 

de cultură, vor avea prevăzute, ca şi atribuţie a Consiliului de administraţie, stabilirea 

tarifelor şi taxelor - de intrare… -, mai puţin Biblioteca… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ei nu au Consiliu de administraţie, ei au Consiliul judeţean, dacă nu mă înşel. 
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Dna Elena Ion 

Au un consiliu ştiinţific şi un consiliu administrativ. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ştiinţific, au! 

 

Dna Elena Ion 

Da. Şi un consiliu administrativ. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Şi ei stabilesc taxele? 

 

Dna Elena Ion 

Le stabilesc, dar vin cu ele și le supun aprobării consiliului... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aşa, da. 
 

Dna Elena Ion 

Este un articol în Legea Muzeelor, care a fost punctat, acum, într-o colaborare 

a noastră cu Ministerul Culturii, să le aducă şi să le aprobăm în şedinţă de consiliu. 

Pănă acum, în ROF, spuneau că este delegată această atribuţie către 

dumnealor, către...     

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înţeles. O să avem de stabilit şi taxele de intrare la muzee. 

Bun. Dacă sunt comentarii, la acest punct? Dacă nu vi-l supun la vot. 

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

mulţumesc. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 10 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură”. 

Aşa cum v-am menţionat, din posturile care au devenit vacante, cinci s-au dus 

către Centrul de Cultură, pentru Fanfară, pentru că, până în acest moment, 

funcţionam cu fanfara pe un sistem de persoană fizică autorizată. 

Am observat, şi la municipiu, şi în alte... că nu mai trebuie să funcţionăm aşa 

şi am creat..., datorită... – am avut şi un pic de baftă, recunoaştem –, aceste posturi 

devenind vacante, şi le-am alocat către Centrul de Cultură... 

Noi sperăm să încadrăm pe aceste posturi 10 persoane cu jumătate de normă, 

astfel încât fanfara să poată să-şi desfăşoare activitatea, în aceeaşi manieră pe care a 

făcut-o şi până în acest moment. 

Dacă sunt alte...  

Să ştiţi că este singura fanfară din judeţul Prahova. 

Dacă… 

Poftiţi?   
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Eugen Ionică   

Din 5? 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...Nu, 10. Îi încadrăm cu jumătate de normă. Sunt 5 posturi, dar jumătate de 

normă. Sunt 10 persoane. 

 

Dna Elena Ion 

Sunt angajați cu timp parţial. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Timp parţial...  

Aţi înţeles, perfect. 

Dacă sunt alte comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

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

mulţumesc. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Şi domnii din Fanfară presupun că vă mulţumesc. 

...Nu, să ştiţi că sunt mai prost plătiţi acum, cu contract, decât erau cu PFA. 

Imnul la începutul... 

Dacă participaţi la ,,coroane”... Să ştiţi că au făcut acest lucru mai devreme, 

pentru 22 Decembrie, pentru „Revoluţionari”. 

Numărul 11 - ,,Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale”, 

iniţiat de doamna Ludmila Sfîrloagă... 

…Da. Domnul Sepşi, doamna Papuc, deci... 

Aşa cum observaţi, sunt acolo societăţile, sunt faimoasele convenţii între 

IAZAKY şi societăţile respective. Sunt între două societăţi comerciale. 

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

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

mulţumesc. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul  12 - ,,Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean 

de transport de persoane prin curse  regulate efectuate cu autobuze”. 

Aici, nu cred că sunt foarte multe modificări. Este vorba de 3 Trasee: 68, 73 şi 

13. 

După cum vedeţi: ,,Corecţie timp deplasare pentru o semicursă...” şi noi 

staţii... unele se desfiinţează...  

Se modifică un pic programul! 

Dacă nu sunt comentarii, vi-l supun la vot. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. Vă 

mulţumesc foarte mult. 

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul  14 (devenit 13)  - ,,Proiect de hotărâre privind validarea unor 

modificări ale bugetului Judeţului Prahova, precum şi a bugetului Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”. 

Vă rog, doamna Dovîncă?  

Despre ce sumă este vorba? Că a sosit... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Este vorba despre o adresă primită de la Ministerul Muncii, prin care se 

suplimentează banii alocaţi Direcţiei de Asistenţă Socială cu suma de 111 mii. S-a 

întocmit dispoziție și prin hotărârea de astăzi se propune validarea dispoziției… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dispoziţiei... 

 

Dna Maria Dovîncă 

…Și validarea bugetului Direcției de Asistență Socială. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este vorba de finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. 

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

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

mulţumesc. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 15 (devenit 14) este: ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului judeţului Prahova în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea 

Comercială ,,Veolia Energie Prahova” SRL”. 

Aşa cum am făcut comentariul la începutul şedinţei, postul a devenit vacant, 

prin demisia domnului Hornoiu şi acum desemnăm pe domnul consilier judeţean 

Tudora Dorin, în calitate de reprezentant… 

De menţionat că, domnul Hornoiu nu participă la acest punct de pe ordinea de 

zi! 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

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

 

Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi “pentru”. 

(Domnul consilier județean Gabriel Hornoiu nu a participat la vot) 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Stimaţi colegi, vă doresc ,,Sărbători fericite!” 
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Domnul Ioniţă (Ionică)... 

 

Dl Eugen Ionică 

Avem Diverse...      

Domnule preşedinte, domnilor colegi, ce vreau să spun! Avem o pasarelă 

construită în sensul de mers către Sinaia, dincolo de Carrefour şi Metro. Când s-a 

construit... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vorbiţi de DJ 236, dumneavoastră! 

 

Dl Eugen Ionică 

Da. Când s-a construit acea pasarelă, s-a spus: ,,Vom decongestiona 

intersecţia care vine către Blejoi!”, dar nu s-a putut face pentru că … 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu era gata sensul giratoriu! Corect! 

 

Dl Eugen Ionică 

…Trebuia construit sensul giratoriu.  

Acum este construit sensul giratoriu, iar intersecţia aceea este la fel de 

aglomerată. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Luni, dimineaţă, am avut o şedinţă cu domnii de la Rutieră, cu primarul de la 

Blejoi..., am stabilit semaforizarea – cum se vor face indicatoarele rutiere pentru 

dirijarea traficului greu pe această arteră... 

 

Dl Eugen Ionică 

Pe acea pasarelă, pentru că noi trebuie să ştim că, dacă nu se va face acest 

lucru, sensul pentru care a fost construit şi giratoriul şi pasarela, îşi pierde.... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îşi pierde... sensul. 

 

Dl Eugen Ionică 

...Sensul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este foarte corect. Vă spun că, la finalul acestui an, începutul anului viitor, 

sigur se va face acest... 

Este foarte greu în acest moment, pentru că sărbătorile fac ca, acea zonă să fie 

extraordinar de aglomerată – şi dacă noi bulversăm acum, s-ar putea să ne trezim cu 

un efect de bumerang. Şi am zis că, de la începutul anului viitor, să stabilim această 

regulă:  ,,să obligăm, tot ceea ce înseamnă trafic greu să vină pe DJ 236, să iasă în 

sensul giratoriu şi să-şi continue drumul către Văleni”. Că aşa era şi ideea, şi invers. 

 

Dl Eugen Ionică 
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Aşa a fost construit.      

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acesta a fost rostul lui şi aşa am... 

Dl Gheorghe Necula 

Să pună interdicţie    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să pună interdicţie pentru tonaj greu! Exact!  

Este foarte uşor, dar am spus că, fiind această zonă, extraordinar de 

aglomerată, în pragul sărbătorilor, s-ar putea să bulversăm şi să ne trezim cu nişte 

situaţii pe care nu le putem gestiona, în acest moment. Şi nici Poliţia nu are 

capacitatea necesară, pentru că, la început, vă daţi seama că, Poliţia Rutieră v-a trebui 

să monitorizeze şi să dirijeze această circulaţie, până se vor obişnui – o săptămână, să 

presupunem! 

Da, deci este foarte pertinentă observaţia şi sigur o să o facem la începutul 

anului. 

 

Dl Eugen Ionică 

Va mulţumesc.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Şi noi vă mulţumim! 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

Domnule preşedinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

La Diverse, parcă trebuia să discutăm Raportul Curţii de Conturi şi Decizia 

Curţii de Conturi.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sigur! Sigur! 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

Dacă nu, putem să o lăsăm şi pe data viitoare! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sigur! Noi, să ştiţi că am făcut acea informare... Cum am făcut-o 

dumneavoastră, am făcut-o şi către direcţiile noastre, din subordine: ,,Direcţia 

economică/ tehnică”, pentru că ei trebuie să urmărească implementarea măsurilor 

lăsate de Curtea de Conturi. 

 

Dl Nicuşor Răducanu 
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Întrebare! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

,,Aveţi de gând să contestaţi Raportul Curţii de Conturi?” 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

Că, mâine este ultima zi, ştiu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu contestăm. 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

Nu. 

Deci, acest Raport, nu l-am cerut eu, neapărat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamne Fereşte!... 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

Aveţi obligaţia ca, în 10 zile să fie prezentat!  

Ok. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. Păi, nu a fost pentru dumneavoastră, să ştiţi! 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

Bun. Când consideraţi că am putea să discutăm pe baza acestui Raport? 

Putem şi în şedinţa viitoare, dacă este... dat fiind activităţile de astăzi? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, la şedinţa viitoare. Şi aş pune, chiar, să nu discutăm la Diverse, că poate 

nu or să fie... 

 

Dl Nicuşor Răducanu 

Nu aş vrea la Diverse! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Şi punem un punct pe ordinea de zi… 

 

Dl Nicuşor Răducanu 
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