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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCESUL - VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 28 februarie 2017, ora 15,00 

 

 

               La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 86 din 

23.02.2017 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 26 de 

consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac 

Dan, Dumitru Cristian, Hornoiu Gabriel, Ilie Mihai-Viorel, Ionică Adrian, Ionică 

Eugen, Ionică Ion, Meşca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, 

Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica-Mariana, Pîrvu Ionel, 

Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Soiu Mihail- Iulian, Toma 

Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin- Gabriel şi Viter 

David-Andrei. 

 Au lipsit doamnele consilier judeţean David Simona, Dumitru Mihaela 

Carmen şi Ionescu Fabioara și domnii consilieri judeţeni Pătraşcu Vasile, Enescu 

Rareş - Dan, Pinţoiu Toma şi Popescu Cristian. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Alina Georgiana Tincă, 

directorul executiv al Direcţiei juridic  contencios şi administraţie publică; dl. 

Corneliu Adrian Ioniţă, 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, şeful 

Serviciului resurse umane; dl. Daniel Banu, şeful Serviciului Public Judeţean 

Salvamont Prahova; dna Emilia Elena Iancu, managerul Muzeului Judeţean de 

Ştiinţele Naturii Prahova; dl. Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de 

Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”;  dna Ornella  Adriana Zecheru, directorul 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova; dl. Gheorghe Alexandru, 

managerul interimar al Spitalului  Obstetrică Ginecologie Ploieşti şi reprezentanţii 

presei. 

  

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bună ziua! 

  În primul rând, „Bine aţi venit!”. 

  Mulţumesc foarte mult pentru că aţi dat curs invitaţiei. 

  V-aş ruga să ne ridicăm pentru Imnul naţional.  

 

X 

 

 

X                            X 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Mulţumesc foarte mult. 

  Aş vrea să vă propun, ca suplimentare la proiectul ordinii de zi, punctul nr. 

12 - proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor din judeţul 

Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor -. 

  Dacă sunteţi de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu acest punct? 

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

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc.  

  Şi acum ordinea de zi, aşa cum v-a fost ea transmisă pentru această 

şedinţă. 

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

 

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

următoarea ordine de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Judeţului 

Prahova şi darea în administrarea Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova a 

investiţiei „Bază Salvamont Azuga” - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Rareş Dan 

Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică şi Dorin Tudora. 

2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea 

cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice de interes local pentru 

lucrarea „Exproprierea terenurilor aferente Băilor Romane din comuna Dumbrăveşti 

şi împrejmuirea acestora” din comuna Dumbrăveşti, sat Sfârleanca, parte a sitului 

arheologic „Castrul de la Mălăieşti” având indicativul PH-I-s-A-16208 în LMI 2015 

- iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consilului judeţean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - iniţiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova  - iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

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

preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Mihaela 

Carmen Dumitru şi Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, 

Ion Ionică şi Cristian Popescu. 

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

funcţii pentru Spitalul Obstetrică  Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier 
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judeţean Mihaela Carmen Dumitru şi Simona David şi de domnii consilieri judeţeni 

Gheorghe Neaga, Ion Ionică şi Cristian Popescu. 

8. 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. 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu 

Agenţiei Domeniilor Statului, 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 aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

actualizaţi ai obiectivului de invesiţii „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 206 

Talea, Km 7+740 - Km 9+000, Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 231, 

Gornet - Păcureţi, de la Km 8+310, Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor din 

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

domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

13. Diverse. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Punctul nr. 1 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind introducerea 

în domeniul public al judeţului Prahova şi darea în administrarea Serviciului Public 

Judeţean Salvamont Prahova a investiţiei „Bază Salvamont Azuga”. 

  Aşa cum ştiţi, în oraşul Azuga am reuşit finalizarea investiţiei „Bază 

Salvamont Azuga”, cu sprijinul primăriei Azuga şi vreau să le mulţumesc, pe 

această cale, pentru suprafaţa de 369 mp. 

  Construcţia a avut o valoare estimativă de 450 mii de lei şi eu cred că 

această Bază va ajuta foarte mult Salvamont-ul, astfel încât să îşi desfăşoare 

activitatea într-o manieră corectă şi coerentă. 

  Este un proiect cu două treimi, este vorba de trecerea în domeniul public. 

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

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Aşa după cum vedeţi, clădirea este destul de mică: suprafaţa utilă este de 

101 mp şi valoarea este de 458.309 lei. 

  Mulţumesc. 

  Numărul 2 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind numirea 

comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile, în vederea declarării utilităţii publice 
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de interes local, pentru lucrarea „Exproprierea terenurilor aferente Băilor Romane 

din comuna Dumbrăveşti” şi împrejmuirea acestora. 

  Este vorba de Castrul de la Mălăieşti. 

  Acolo avem nevoie de o suprafaţă pe care să extindem cercetările 

arheologice şi să descoperim tot ce a însemnat Castrul Mălăieşti. 

  Pentru a reuşi acest lucru, avem nevoie de expropriere. Pentru a demara 

procedura de expropriere, trebuie să numim această comisie. 

  Aşa cum aţi văzut în proiectul de hotărâre, este vorba de domnul Pătraşcu 

Vasile, preşedinte al comisiei, de domnul Petruş State, viceprimar al comunei 

Dumbrăveşti,  din partea oraşului Sănic... - trebuia o localitate cu care se învecinează 

şi la Vărbilău nu am găsit nicio persoană -, aşa că am apelat la Slănic şi ne-au 

desemnat un consilier local, pe domnul Georgel Alionte, iar dânşii, această comisie, 

să demareze procedurile pentru expropriere. 

  Dacă sunt probleme pentru numirea acestei comisii? 

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Am uitat să spun, la începutul şedinţei, faptul că avem o prezenţă de 27 de 

consilieri judeţeni, din 34 în funcţie.  

  Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi, este proiect de hotărâre privind 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare la Muzeul Judeţean de 

Ştiinţele Naturii Prahova.  

  Aici este vorba de preluarea Muzeului Petrolului, aşa cum v-am expus şi 

cu alte ocazii şi trebuie modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

  Ca să fiţi complet informaţi, am renunţat la acea propunere pe care aţi 

avut-o la ordinea de zi şi pe care am scos-o, ca iniţiator, de pe ordinea de zi, în 

privinţa directorului adjunct de la Muzeu. 

  Şi-au refăcut Regulamentul de organizare şi funcţionare şi consider că pot 

lua în atribuţii acest muzeu, fără creşterea numărului de funcţii de conducere şi fără 

a mai avea încă un post de director adjunct.  

  Dacă sunt probleme, la acest punct, pe ordinea de zi?  

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc.  

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Îmi permiteţi, domnule preşedinte, ceva? Chiar dacă a trecut… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, domnule Soiu! 
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  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Eu aş propune ca publicitatea să se facă, inclusiv printr-un calendar anual 

al activităţilor la Muzeul de Ştiinţele Naturii şi acesta să fie trimis tuturor şcolilor de 

coordonare din judeţ. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da, pentru ca cei care vor să viziteze să aibă un program... 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Deci, să țină cont eventual. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Am înţeles. 

  Doamna directoare este aici? 

  Noi avem un calendar, să ştiţi şi vă explică doamna Ludmila. 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Eu voiam să vă spun că avem un protocol cu Inspectoratul Şcolar şi, în 

baza acestui Protocol, au fost făcute vizite la multe secţii muzeale din judeţ, 

împreună cu directorii de şcoli, tocmai pentru a vedea... 

  Culmea este că foarte mulţi directori de şcoli nici nu au vizitat secţiile 

muzeelor noastre din judeţ şi au fost - se va mai repeta această experienţă -, tocmai 

pentru a-i determina să aducă cât mai mulţi copii, să facă ore deschise, să facă ore cu 

tematică. 

  Deci, se lucrează, în sensul acesta, iar pe Facebook, din câte ştiu eu şi pe 

site, există programul activităţilor.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da şi acel calendar ar fi de bun augur, ca să îl trimitem la toate şcolile. 

  Vă rog! 

 

 Dna Emilia Elena Iancu 

  Nu este nicio problemă, bineînțeles că vom tipării și vom trimite și la 

școli. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este foarte bine. 

  Propunerea este de bun augur, pentru a beneficia de mai mulţi vizitatori. 

  Cam acesta ar fi şi scopul, mai ales pentru cei din judeţ, care trebuie să 

cunoască foarte bine... 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Eu, de pildă, nu ştiam că sunt două secţii muzeale la Cheia şi am lucrat în 

domeniu. Nu am știut de lucrul acesta. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. 
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  Vă mulţumesc foarte mult, domnul Soiu! 

  Numărul 4 este proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”. 

  Este vorba despre Secţia de pe strada Văleni, unde am înfiinţat două 

posturi, dacă nu mă înşel. 

  Vă rog, domnul director, domnul Sicoie! 

 

  Dl. Florin Lucian Sicoie 

  Am reușit să introducem în Regulamentul de organizare și funcționare 

noua secți, donația domnului Hortensiu Aldea... o clădire și 60 de tablouri şi câteva 

piese de mobilier. 

  Era necesar avizarea  Ministerului Culturii pentru acest echipament, să îl 

introducem în noua secţie. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. 

   Vă mulţumesc frumos!  

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

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

       Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc foarte mult. 

   Numărul 5 este proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 

pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova. 

   Dacă nu mă înşel, este vorba de o promovare, una singură. 

   Dacă aveţi nevoie de mai multe detalii, doamna Ornella Zecheru este aici 

prezentă, pentru a vi le furniza. 

              Este vorba de o simplă promovare, este vorba de o treaptă. 

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader  

   Vă mulţumesc. 

   Numărul 6 este proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 

pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. 

   Aici avem mai multe detalii. 

   Doamna Nuşa, vă rog! 

 

   Dna Elena Ion 

   La Spitalul Judeţean, prima parte şi cea mai substanţială din modificările 

şi transformările de posturi, se referă la funcţiile de specialitate medico - sanitară; 

funcţiile vacante de medici primari sau specialişti, sunt transformate tot în medici, 

dar cu gradaţie de debutant sau de rezident. 
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   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Astfel încât să putem să atragem aceşti medici pe care ni-i dorim atât de 

mult. 

 

   Dna Elena Ion 

   Medici care abia au terminat şcoala şi care îşi doresc. 

   Salariile, oricum, sunt mult mai atractive şi să sperăm că o să ocupăm 

acele posturi. 

   În acelaşi timp, Ordinul care a venit în 2016 a desfiinţat funcţia de agent 

DDD - dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi atunci posturile acelea vacante au fost 

transformate în brancardieri, în infirmiere, adică nu s-a mai luat numărul de funcţii. 

   În interior, s-au făcut transformările impuse de cadrul legislativ. 

   Și tot așa, o denumire la… nu mai există muncitori necalificaţi şi 

muncitori calificaţi. 

   Toată echipa de muncitori, 30 la număr, are acum denumirea de muncitori. 

Sunt de formă niște transformări. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader    

   Am înţeles. 

   Vă mulţumesc foarte mult. 

   Aţi înţeles: principala schimbare este faptul că încercăm să atragem 

medicii care au terminat rezidenţiatul acum şi am transformat posturile din medici 

specialişti şi primari, din medic specialist în medic primar, astfel încât aceştia să 

poată să vină la concurs să ocupe aceste posturi. 

   Vă mulţumesc. 

   Dacă sunt alte comentarii? 

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

cineva? Unanimitate. 
 

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

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc foarte mult. 

   Numărul 7 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti. 

   Este domnul director aici? 

   Vă rog, domnul director! Dacă ne spuneţi câteva cuvinte? 
 

   Dl. Gheorghe Alexandru 

   Am avut în vedere creșterea adresabilității la serviciile medicale 

spitalicești, în special la medicii de specialitate și asistente medicale, pe de o parte, 

iar pe de altă parte, am avut în vedere stabilirea de noi definiţii la anumite servicii 

care, prin Ordine ale Ministerului Sănătăţii, au fost schimbate ca atare în luna 

decembrie a anului trecut. 

   De asemenea... 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Acelaşi Ordin, despre care v-a vorbit şi doamna de la Resurse umane. 
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   Dl. Gheorghe Alexandru 

   De asemenea, au fost actualizări în ceea ce privește activitatea de 

Informatică şi Statistică medicală, precum și la fluxul tehnico-administrativ. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumim. 

   Aş avea o mică completare: în urma controlului Curţii de Conturi din anul 

2016, s-au constatat câteva deficienţe în ceea ce priveşte fişele de post, în ceea ce 

priveşte atribuţiile şi am încercat, în această organigramă, să facem ca astfel de 

incidente să nu mai apară. 

   Ca să vă dau un exemplu: la Tehnic se ocupau şi de partea de Achiziţii 

medicale, erau amestecaţi, dar acum s-au delimitat atribuţiile şi fişele de post. 

   Vă mulţumesc. 

   Dacă sunt comentarii, la acest punct? 

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc. 

   Numărul 8 este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

proiect iniţiat de doamna Ludmila Sfîrloagă. 

   Vă rog! 
 

   Dl. Gabriel Hornoiu 

   Nu particip. 
 

   Dl. Dan Sepşi 

   Nici eu nu voi participa. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Să se consemneze: domnul Sepşi, doamna Papuc şi domnul Hornoiu nu 

vor participa la acest punct de pe ordinea de zi. 

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

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate, fără cele trei persoane - am ţinut să 

specific -, care nu au participat. 

 

   Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 24 voturi „pentru”. 

   (Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnii consilieri 

județeni Sepși Daniel și Hornoiu Gabriel nu au participat la vot). 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Numărul 9 este proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosinţă gratuită, 

a unui spaţiu Agenţiei Domeniilor Statului în imobilul proprietate publică a judeţului 

Prahova, situat în B-dul Republici nr. 2 - 4. 
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   Este vorba despre această clădire, este vorba despre o cameră, 606, în 

suprafaţă de 16 mp. 

   Întrucât acolo unde aveau dânşii biroul, în cadrul Direcţiei Agricole, nu 

mai există spaţiu suficient și am considerat necesar... - având în vedere că lucrează 

foarte mult cu Comisia de fond funciar de la nivelul Prefecturii -, am zis că este de 

bun augur să vină - oricum aveam destule camere libere în această clădire - şi, având 

în vedere solicitarea dânşilor, am spus că nu este nicio problemă. 

   Presupun că sunt nişte buni chiriaşi. 

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

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

cineva? Unanimitate. 

 

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

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc foarte mult. 

   Numărul 10 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii 

„Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 206 Talea, Km 7+740, Km 9, judeţul 

Prahova”. 

   Este vorba de un drum judeţean, de o lucrare care a fost licitată şi 

contractată la finele anului trecut. 

   Nu am dat ordinul de începere a lucrărilor şi, bineînţeles, anul acesta a 

trebuit să modificăm indicatorii tehnico - economici, să actualizăm valoarea şi 

datorită faptului că ne dorim să includem această lucrare pe ceea ce înseamnă 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Ordonanţa nr. 28, OG nr. 28. 

   Și am spus că, din discuţiile care au avut loc la finele săptămânii trecute în 

Sala de 500 de locuri, am spus, chiar dacă este o lucrare destul de mică, de 1,6 

milioane de lei, am spus că totuşi merită să o introducem. 

   Avem toate procedurile realizate, aşteptăm să dăm ordinul de începere 

când timpul va fi prielnic. 

   Dacă sunt comentarii? 
 

   Dl. Gabriel Hornoiu 

   Actualizarea aceasta influenţează, schimbă  cu ceva indicatorii pentru 

licitația care s-a făcut înainte? 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Nu. 

   Dacă sunt alte comentarii? 

   Este domnul Ioniţă aici. Schimbă cu ceva...? 
 

   Dl. Corneliu Adrian Ioniţă 

   Nu. Indicatorii sunt cei care au rezultat în urma adjudecării licitaţiei. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. 

   V-aş ruga, de asemenea - pentru că aveţi două documente pe care scrie 

„Confidenţial” la această hotărâre - , să nu le distribuiţi, să nu le desecretizaţi. 



 10 

   Vă rog, domnul Soiu! 

 

   Dl. Mihail Iulian Soiu 

   Drumul judeţean 206 spre Talea, da? 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. 

 

   Dl. Mihail Iulian Soiu 

   Eu am vorbit, zilele trecute, cu primarul, cu domnul Neagoe... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. 

 

   Dl. Mihail Iulian Soiu 

   ... şi discutam şi de faptul că acest drum care porneşte din Breaza, cartier 

Gura Beliei, pe primul kilometru este aproape distrus. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Aparţine oraşului Breaza, pentru că este în interiorul oraşului şi este în 

administrarea oraşului. 

   La fel, să ştiţi că DJ-ul nostru,  porneşte de la intrarea în oraşul Ploieşti şi 

până la Carrefour, până unde este semnul, indicatorul, mai exact, că se termină 

oraşul Ploieşti, nu am voie să îl reabilitez eu, trebuie reabilitat de oraş. 

   În schimb, la comune, am eu obligaţia să îl întreţin şi să îl reabilitez. 

   La oraş, are oraşul obligaţia, că din acest motiv este și oraş, are alt buget.  

 

   Dl. Mihail Iulian Soiu  

   Vreau să reţineţi că, din această discuţie, a reieşit așa: că dânsul ar dori să 

existe o colaborare cu primarul oraşului Breaza, să cedeze, pentru 300 metri, 

echivalentul, pentru ca, împreună cu Breaza să se facă drumuri pe prima porţiune, 

pentru că este foarte prost. 

   Deci, reţineţi dumneavoastră, ca idee, în colaborarea cu cei doi primari. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am înţeles. 

   Nu poate să cedeze din această lucrare, 300 metri. 
 

   Dl. Mihail Iulian Soiu  

   Există o soluţie: accesul în Talea este nefavorabil şi datorită faptului că s-a 

degradat pe porţiunea unde s-a făcut lucrarea de canal - apă. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. În interiorul oraşului Breaza.  

 

   Dl. Mihail Iulian Soiu 

 De acord. Dar toată Breaza are drum judeţean și are trei drumuri judeţene. 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Aşa este.Trei. Şi la Nistoreşti... 
 

 Dl. Mihail Iulian Soiu 

 Patru, pardon! Cu cel de la Nistoreşti, sunt patru. Patru drumuri judeţene. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Ioniţă, să ne notăm cei 300 metri de covor asfaltic. 

 Să ştiţi că avem, în discuţiile pe buget, avem prognozaţi, undeva la 10 

milioane de lei, pentru reabilitarea covoarelor asfaltice. 

 

 Dl. Mihail Iulian Soiu 

 Bine, eu am spus că primul kilometru, 700, eventual, sunt foarte proști… 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Dar nu putem, din această lucrare, pentru că această lucrare a fost 

contractată, licitaţia… ar fi de deturnare, sincer. 

 

 Dl. Mihail Iulian Soiu 

 Dumneavoastră aveţi o viziune de ansamblu asupra lucrărilor şi aţi reţinut 

problema. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. Sigur, am reținut problema. 

 Vă rog! 

 

 Dl. Eugen Ionică 

 Nu pot fi făcute asocieri, astfel încât în astfel de situații să se intervină 

direct? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, putem face parteneriat cu oraşul Breaza pentru această... 

 

 Dl. Eugen Ionică 

 Și nu s-a consumat? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 ... dar, nu putem, în acest moment. 

 După buget, cu siguranţă vom da drumul în aprilie şi la parteneriate. 

 O să vi le supunem la vot, o să aveţi ocazia să faceţi amendamente şi să 

stabilim acolo unde ştiţi şi dumneavoastră că există astfel de situaţii să... 

 Noi aprobăm în buget suma şi pentru parteneriate şi pentru covoare 

asfaltice. 

 Aşa cum v-am spus, la covoare asfaltice, propunerea iniţială a domnului 

Ioniţă a fost de 10 milioane de lei. 

 Anul trecut a fost undeva la 12 milioane, total pe tot anul şi, oricum, nu s-

au consumat toţi. Aşa este. 
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 Iar la parteneriate au fost 32 milioane de lei şi am rămas cu 8 la noi în 

buget. Nu s-au cheltuit 8, din 32 milioane lei. 

 Pentru acest proiect, pentru indicatorii tehnico - economici, am avut vot? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Nu. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Atunci vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? Unanimitate. 

 

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

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 

 Aceeaşi situaţie şi pentru acest drum, pentru DJ 231 Gornet - Păcureţi, 

situaţia fiind similară, pentru că, la fel, lucrarea a fost licitată, s-a semnat contractul, 

dar ne dorim să îl introducem pe Ordonanţa nr. 28. 

 Acum aprobăm actualizarea indicatorilor tehnico - economici. 

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

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

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 

 Ultimul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea 

arondării localităţilor din judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor. 

 Este vorba de comuna Păuleşti, care se arondează la Blejoi, pentru că… în 

ședința de data trecută am spus, v-am anunțat acest lucru, aveam de gând să treacă 

de la Ploiești la Blejoi, pentru că sunt două localităţi care se învecinează şi, dacă tot 

s-a înfiinţat acolo, cu ajutorul doamnei Zecheru, o astfel de entitate, este şi păcat să 

chemăm oamenii până în Ploieşti și să aştepte mai mult decât ar fi necesar. 

 Vă rog! 
 

 Dl. Gabriel Hornoiu 

 Fiind vorba de un serviciu local organizat în subordinea Consiliului local, 

nu particip la vot. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. 

 Deci, cu menţiunea că domnul Hornoiu nu participă la vot. 

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

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

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

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Înainte de încheierea şedinţei, aş mai avea o rugăminte la dumneavoastră: 

întrucât joi o să avem acea discuţie cu spitalele, pe tema spitalelor, care, am înţeles 
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că este organizată de mai multe ziare on-line locale, aş dori vineri, dacă puteţi, în 

aceeaşi formulă, poate doar cu cei interesaţi, să avem o discuţie cu ceea ce înseamnă 

bugetul Consiliului judeţean în anul 2017. 

 

 Dl. Eugen Ionică 

 Vineri, acum? 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da, vineri, acum. 
 

 Dl. Adrian Ionică 

 Dar, nu la ora 9,00. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Cum? 
 

 Dl. Adrian Ionică 

 Să nu mai fie la ora 9,00. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu. 

 Dacă vreţi, stabilim astăzi ora. 

 Locaţia aş prefera-o tot în această sală, că este destul de încăpătoare. 
 

 Dl. Eugen Ionică 

 Să vorbim după ședința pe care o veți avea cu... 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu are legătură, mi-aș fi dorit joi să o fac, dar nu pot joi, datorită 

acelei întâlniri care are loc la ora 15,00, aşa că… vineri, la ce oră consideraţi. La ora 

12,00? 

 Eu zic că este bine ca aparatul de specialitate să fie prezent şi să ne 

încadrăm până la ora 13,30. 

 O să vă expun, exact cum am gândit bugetul. 

 Vă spun că deja ar fi cazul să începem să ne gândim la o şedinţă, când să îl 

aprobăm, dar, bineînţeles, în urma discuţiilor, pentru că sunt sigur că veţi avea 

completări, amendamente și este bine să avem discuția până… 

 Noi am vrea cam, în două săptămâni, să îl aprobăm, astfel încât şi 

primăriile să poată să înceapă să îşi aprobe bugetele. 

 Vă spun, din acest moment, că o să avem foarte multe cheltuieli cu 

salariile. 

 

 Dl. Eugen Ionică 

 V-ați hotărât, gata? 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, dar nu este vorba de această…Este vorba de creşterile care au apărut, 

cel puţin la DGASPC, în anul 2016, care înseamnă o creştere de aproape 50%, doar 

la dânşii. De la 5,1 milioane, la nivelul anului 2016, am cheltuit  510 miliarde de lei 

vechi, adică 51 milioane de lei. 
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