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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 
din data de 30 iunie 2017, ora 12,00 

 
  La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 225 din 
23.06. 2017 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 
de consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana 
Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru 
Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Ionică Adrian, Ionică 
Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, 
Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Niță Cătălin 
Răzvan, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 
Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail-Iulian, Stoian Sorin George, Toma 
Horia-Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Viter 
David-Andrei. 
 Au lipsit domnii consilieri județeni Hornoiu Gabriel și Ilie Mihai-Viorel 
și doamna consilier județean Papuc Rodica-Mariana. 
 De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii 
invitați: dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova;  
dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 
administrație publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 
economice; dna Livia Barbălată, director executiv al Direcției generale tehnice și 
patrimoniu; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte 
cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Ornella 
Adriana Zecheru, directorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova; 
dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova; dl Florin Dinu, șeful Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale Prahova; dl Gheorghe Alexandru, managerul interimar al 
Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești; dl. Marcian Cosma, directorul Societății 
Comerciale „Brazi Industrial Parc” S.A.; dl. Marcel Nica, directorul Companiei de 
Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.; dl. Adrian Emanuil Semcu, 
directorul Societății Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dna Dorina Nica, contabil 
șef S.C. „Brazi Industrial Parc” S.A. și reprezentanții presei.  
 La lucrările ședinței a participat dl. senator Emanoil Savin. 

 
 Dna. Ludmila Sfîrloagă   
 În perioada, 24-25 iunie 2017, în localitatea Heidelberg - Germania, a 
avut loc cea de-a XII-a ediție a manifestării EuroPrahova 2017, eveniment de 
promovare a județului Prahova, organizat de Consiliul Județean Prahova. 
 EuroPrahova a reunit instituții precum Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova, Biblioteca Nicolae Iorga, Muzeul Județean de Artă Prahova, 
Centrul Județean de Cultură Prahova, Muzeul de Județean de Științele Naturii 
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Prahova, Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiești-
Prahova, Parcul Industrial Plopeni, Parcul Industrial Ploiești, Compania de Servicii 
Publice si Energii Regenerabile Prahova, Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului Prahova, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, 
Teatrul ,,Toma Caragiu,, Ploiești.  
 De asemenea, mai multe firme s-au alăturat delegației Consiliului 
Județean Prahova. Este vorba despre SC ECOFERM prin Cris-Tim, Ferma IP 
Valea Doftanei, Casa Bolgiu, ICVV Valea Călugărească, Octima Vinis dar și 
meșteri populari și ansambluri folclorice (Ansamblul Pernița și Ansamblul 
Folcloric al Comunei Gorgota). 
 Din delegația Consiliului Județean Prahova prezentă la eveniment au mai 
făcut parte consilieri județeni dar și personal din aparatul propriu al Consiliului 
Județean Prahova, precum si reprezentanți ai instituțiilor și societăților participante.  
 La deschiderea oficială a expoziției au participat dl. Mathias Kutsch, 
reprezentantul orașului Heidelberg, dl. ambasador Sabin Pop, consul general al 
României la Strasbourg, dl. Dorin-Nicolae Popa, consul general al României la 
Munchen, dl. Claudiu Florian, directorul Institutului Cultural Berlin, dl. Josif 
Herlo, președintele Asociației Culturale "Alexandru Ioan Cuza" din Heidelberg, 
precum și reprezentanți ai administrației locale. Nu în ultimul rând, delegația 
oficială a ținut să-i aducă un omagiu domnitorului Alexandru Ioan Cuza, prin 
depunerea de buchete de flori la bustul acestuia situat în centrul orașului 
Heidelberg, lângă hotelul Europa. Alexandru Ioan Cuza a murit în ziua de 3 mai 
1873, în acest hotel din Heidelberg, la vârsta de 53 de ani. În anul 2011, județul 
Prahova a donat primăriei din Heidelberg un bust al domnitorului ce a fost instalat 
în parcul din vecinătatea Hotelului Europa. 
  Atât turiștii germani, cât și romanii stabiliți în Germania (în număr de 
aproximativ 1000 persoane) care au vizitat expoziția au fost încântați să descopere 
sau să redescopere din punct de vedere economic, socio-cultural, turistic județul 
Prahova.  
          La ediția din 2017 a evenimentului Euro Prahova am ajuns la Heidelberg 
să promovăm cu mândrie județul Prahova. Succesul remarcabil de care am avut 
parte demonstrează din nou că Prahova este din toate punctele de vedere 
(economic, cultural, istoric, artistic) un județ de top în România. Am fost mândri să 
călcăm prin locurile pline de semnificație pe unde l-au purtat pașii nedrepți ai 
istoriei pe Domnitorul Unirii Al. I. Cuza. Am fost mândri să promovăm, de ziua ei, 
ia românească. Într-un cuvânt am fost mândri că suntem prahoveni și că am 
reprezentat cu cinste județul nostru drag. 
  Pentru prima dată la Euro-Prahova au fost invitate și cele două instituții 
de cultură ploieșteană Teatrul “Toma Caragiu” și Filarmonica “Paul 
Constantinescu”. Și aici avem declarația celor doi directori: „Am dus cu noi în 
Germania ceea ce considerăm că avem de preț: cultura. Am făcut cunoscut 
publicului român, dar și germanilor din Heidelberg cam ceea ce facem noi pe scena 
noastră: muzică și teatru. Le-am dat cu drag note, ritm, cuvânt, dans, culoare, dar 
mai ales suflet și emoție”. Și declarația domnului Adrian Voican, președintele  
Asociației de Promovare a Turismului Prahova: “Pentru noi a fost o bună 
oportunitate să ne deschidem către piața germană, după piețele accesate anterior: 
Polonia, Danemarca și Republica Moldova. Datorită evenimentelor care au avut 
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loc și a partenerilor prezenți s-a întregit și s-a conturat perfect imaginea județului 
Prahova. O ocazie perfectă să cunoaștem tipicul turistului german. Ne-am bucurat 
că am fost invitați, și de un eveniment de succes.”  
 Expo Euro Prahova 2017 a avut loc în contextul împlinirii a 25 de ani de 
la semnarea Tratatului de prietenie româno-german și a 10 ani de la integrarea 
României în Uniunea Europeană.  
 Totodată, Euro Prahova s-a suprapus cu cea de-a X - a ediție a 
tradiționalului Festival Carpato-Dunărean, organizat de Asociația "Alexandru Ioan 
Cuza" din Heidelberg. Festivalului Carpato-Dunărean, care vizează în special 
promovarea culturii și tradițiilor populare, dorește să aducă în atenția publicului 
german ansambluri de muzică și dansuri populare românești, ungurești, bulgărești, 
sârbești, poloneze, ucrainiene,  rusești și slovace.  
 Astfel, timp de două zile pe scena din Burgerzentrum Kircheim - 
Heidelberg au avut loc spectacole susținute de ansambluri din Serbia, Ungaria, 
Polonia, Germania și Bulgaria, iar din România ansambluri din Sibiu, Rm. Vâlcea, 
Prahova și Bihor. Au mai oferit spectacole și au fost aplaudate la scenă deschisă 
reprezentațiile artiștilor de la Teatrul Toma Caragiu și Filarmonica Paul 
Constantinescu din Ploiești.  
 Ca o concluzie: scopul și obiectivul Euro Prahova a fost dintotdeauna 
acela de a prezenta adevărata Prahova cu tot ceea ce are ea. De data aceasta, în 
Germania am dorit și am reușit să facem mai mult, să schimbăm imaginea nu 
tocmai favorabilă pe care mulți străini o au despre România. 
 Doresc pe această cale să mulțumesc tuturor: dvs. dragi colegi pentru ca 
ați aprobat această manifestare, colectivului Consiliului Județean care s-a mobilizat 
exemplar făcând față la multe provocări neașteptate, precum și tuturor, dar tuturor 
celor care au participat la această acțiune. 
 Mulțumesc. 
 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Și noi vă mulțumim pentru prezentarea acestui eveniment. Cei care ați 
participat presupun că știți despre ce este vorba. Cei care nu ați făcut parte din 
delegație ați văzut că nu am mers acolo, ca să îl citesc pe domnul Ignat “pentru 
turism bugetar”. Nu, dar mi-am adus aminte. 

 
 Dl. Sebastian Ignat 
 Nu citați exact! 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Nu citesc exact. Pot să mă uit imediat pe site, dacă e. Nu știu, e și 
domnul Pătrașcu aici, dacă vreți să-l punem pe dânsul să… 

 
 Dl. Sebastian Ignat  
 Mă faceți să roșesc, domnule președinte. 
 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Nu este o problemă. 
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 Înainte să începem ședința, vreau să salut, prezența domnului senator 
Savin. Faptul că Parlamentul nostru trebuie să fie aproape de autoritățile locale, 
sunt multe probleme care necesită atenția dumnealor, în județul Prahova, și v-aș 
ruga să ne ridicăm pentru imn, pentru ca să începem ședința. 

* 
 

*                            * 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc. 

 Vreau să vă anunț că avem doar 2 absenți pentru ședința ordinară din 30 
iunie, doamna Papuc Rodica și domnul Ilie, din grupul PSD. 

 Aș dori să vă supun atenției suplimentarea ordinii de zi cu punctele 15, 
16, 17, 18 și 19 apărute ulterior transmiterii către dumneavoastră a ordinii de zi. 
Dacă sunt probleme cu suplimentarea ordinii de zi, cu aceste proiecte? Dacă nu, vă 
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii 

de zi, cu 34 voturi „pentru”. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Vă mulțumesc! 
 Și acum, ordinea de zi în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? Unanimitate. 

  
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”, cu 
următoarea ordine de zi: 
 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
județean Prahova din data de 26 aprilie 2017. 
 2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
județean Prahova din data de 31 mai 2017. 
 3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin 
demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Hornoiu Gabriel și 
declararea vacantării locului de consilier județean respectiv - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu comuna 
Cerașu în vederea realizării investiției „Întreținere drum acces Slon - Tabla Buții, 
reparare platou și tribună, împrejmuire Cimitir „Tabla Buții” - Cerașu” - inițiat de 
doamna Ludmila Sfîrloagă și domnul Vasile Pătrașcu, vicepreședinții Consiliului 
județean Prahova și de domnii consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Toma Pințoiu 
și Dan Ciolac. 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
   6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
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 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 
Prahova, de doamnele consilier județean Mihaela Carmen Dumitru, Simona David 
și Elisabeta Popovici și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Ion Ionică, 
Cristian Popescu, Toma Pințoiu și Rareș Dan Enescu. 
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-
militare a județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului județean Prahova. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru 
Implementarea Strategiei Județene Antidrog Prahova 2017 - 2020 - inițiat de 
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 
juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru litigiile Consiliului 
județean Prahova și ale Județului Prahova cu S.C. „Plusvag Investimentos” S.A. 
Braga, Portugalia - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului județean Prahova. 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între 
Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și Județul 
Prahova prin Consiliul județean Prahova, în domeniul prevenirii corupției - inițiat 
de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2017 pentru S.C. „Brazi Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate cuprinse în 
programul județean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze 
pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019 - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, 
vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 
 14. 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. 
 15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul 
„Restaurarea, consolidarea, reamenajarea și dotarea casei compozitorului Paul 
Constantinescu” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului județean Prahova. 
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare 
și funcționare pentru Spitalul Obstetrică și Ginecologie Ploiești - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele 
consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David și de domnii 
consilieri județeni Gheorghe Neaga, Ion Ionică și Cristian Popescu. 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale din județul Prahova în perioada 2014 - 2020, a Planului 
operațional de acțiune în domeniul Protecției Persoanelor  Adulte cu Dizabilități și 
a Persoanelor Vârstnice în perioada 2014 - 2020 și a Planului operațional de acțiune 
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în domeniul Protecției Copilului în perioada 2014 - 2020 - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în componența 
Comisiei pentru protecția copilului a județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 
juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către S.C. „Hidro 
Prahova” S.A. - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 
județean Prahova. 
       20.  Diverse. 
 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Vă mulțumesc. 
 Cu acestea fiind spuse, vă supun atenției punctul numărul 1 pe ordinea 
de zi, aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 
Prahova, din 26 aprilie 2017. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

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

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Numărul 2, aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare, din 31 mai 
2017. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 Vă mulțumesc. 

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

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Numărul 3 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre prin care se ia act de 
încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului 
Hornoiu Gabriel și declararea vacantării locului de consilier județean respectiv. Nu 
cred că este o problemă să luăm act de o demisie, un act unilateral. Așteptăm din 
partea grupului politic PNL să vină cu completarea…, cât mai repede. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

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

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Cu părere de rău, să știți că eu chiar îl apreciez ca și om politic în aceeași 
măsură cum îl apreciez ca și fost coleg și cine știe ce ne rezervă viitorul. 
 Numărul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind asocierea 
județului Prahova cu comuna Cerașu în vederea realizării investiției “Întreținere 
drum acces Slon - Tabla Buții, reparare platou și tribună, împrejmuire Cimitir 
„Tabla Buții” - Cerașu”, inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, domnul Vasile 
Pătrașcu, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și de domnii consilieri Rareș 
Dan Enescu, Toma Pințoiu și Dan Ciolac. 
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 Aș vrea să vă fac un mic amendament dar înainte să vă fac o scurtă 
prezentare. Faptul că anul 2018 este un an extraordinar de important în ceea ce 
privește Centenarul Marii Uniri, cred că suntem cu toții conștienți de importanța 
acestui eveniment și faptul că la Tabla Buții, domnul primar Duca, în fiecare an, 
pentru cei care ați participat la acest eveniment, ați văzut cât de mult se îngrijește 
în derularea acestui eveniment. În mod normal, aș fi venit în fața dumneavoastră cu 
acest proiect într-o ședință extraordinară cum o să vin cu celebrele parteneriate sau 
asocieri cu localitățile. Din păcate timpul, fiind relativ de scurt pentru 6 august, 
este necesar ca noi să finalizăm aceste lucrări și, din acest motiv mi-am permis să 
fac această propunere, împreună cu domnii consilieri județeni, să alocăm această 
sumă, pentru că avem un timp scurt în care să rezolvăm această problemă. 
 Amendamentul fiind următorul: din discuțiile pe care le-am avut cu 
domnul primar, care dorește să realizeze o tribună, pentru că acum noi, știți, stăm pe 
jos, cu capul în soare, și dorește să împrejmuiască cimitirul și să creioneze un drum 
de acces, pentru că nu-l realizează, nu-l betonează, ci doar…, să repare gardul, 
împrejmuire, și în plus să stabilizeze un pic cimitirul, pentru că a plecat la vale și va 
dori să facă un zid de sprijin. A spus că nu îi sunt de ajuns 50 mii. Noi am spus să fie 
o sumă fixă, gândindu-ne că vom avea și alte oportunități anul viitor în care să-l 
sprijinim, să fie gata toată această investiție pentru 6 august 2018. Din acest motiv, 
cu permisiunea dumneavoastră și dacă vă voi câștiga încrederea, să-i acordăm 80 
mii, nu 50 mii. Suma ar trebui să fie necesară pentru mare parte din această 
investiție, care dânsul a contabilizat-o undeva la 200 mii, anul viitor să alocăm restul 
de finanțare. 
 Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Vă rog! 
 Dacă nu, vă supun la vot, în primul rând, amendamentul de a mări suma 
de la 50 mii la 80 mii. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
Unanimitate. 

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

  
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 În al doilea rând vă supun hotărârea în integralitatea ei. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

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

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vreau să vă spun că și la nivelul Guvernului să știți că s-a creat o 
Direcție specială care să se ocupe de Centenarul Marii Uniri, ceea ce este un 
lucru…, eu cred îmbucurător, pentru că trebuie să acordăm importanța cuvenită 
unui astfel de eveniment și se vor aloca fonduri importante pentru acest 
eveniment, în special la Mărăști, Mărășești, Oituz și nu numai la Alba Iulia, cum 
era preconizat inițial. Plus Crucea de pe Caraiman, un proiect pe fonduri 
europene, dacă nu mă înșel eu. 

 
 Dl. Emanoil Savin  
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 Da, s-a mărit cofinanțarea de la 2% la 15%, prin Ministerul Apărării. 
  
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Nu-i problemă, susținem cofinanțarea. Nu-i o problemă. 

 
 Dl. Emanoil Savin 

 Nu, nu, e susținută de Ministerul Apărării la rectificarea de la 1 iulie, 
deci avem toată finanțarea 19 milioane. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Și în aceeași măsură permiteți-mi de pe acum să vă adresez invitația pe 6 
august, la Tabla Buții, pentru că întotdeauna este un eveniment reușit, iar domnul 
primar are grijă să îl păstreze și să mențină această tradiție. 

Vă mulțumesc! 
 Numărul 5 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova. 
Doamna Nușa, vă rog! 
 

 Dna. Elena Ion 
 S-a organizat concurs de promovare în grad profesional, un coleg a fost 
admis și a trecut de la gradul profesional debutant la asistent. Deci este modificare, 
este transformare numai de posturi. Vorbim de un post ocupat, este acest caz și de 
3 posturi vacante, dintr-un grad superior au fost făcute într-un grad mai mic, 
respectiv principal și referent de specialitate și asistent. Sunt 3 posturi: unul la 
Serviciul resurse umane, unul la Direcția proiecte cu finanțare externă și unul la 
Direcția juridic contencios. 
 În timp s-a observat că având un grad profesional ridicat, cu o vechime 
de minim 9 ani cu specialitate în cadrul concursului nu au făcut față din punct de 
vedere al legislației și al competențelor și atunci s-au făcut grade inferioare ca să 
deschidă piața și pentru absolvenți, pentru noi absolvenți de școală. Adică și 
asistentul să vină cu un an vechime, și principalul cu 5 ani. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles.  

 Săptămâna trecută chiar am participat alături de domnul Apostolache la 
un eveniment în care am premiat șefa de promoție de la Administrație Publică și 
dânsul ne solicita acest lucru, să dăm șanse tinerilor care sunt proaspeți absolvenți 
ai Administrației Publice, pentru că ar trebui să întinerim Administrația Publică. 
Sper să fie un lucru bun. Eu, de obicei, să știți că țin cont de experiență, dar… 

Acestea sunt solicitările de la compartimente și de la direcții. 
Vă dați seama că, dacă la ingineri 9 ani vechime să știți că este destul de 

mult. Nu găsim ingineri la patrimoniu, cel puțin doamna Barbălată a scos de vreo 2 
ori la concurs… 

 
Dna. Livia Barbălată 
În final am găsit. 
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Dl. Bogdan Andrei Toader 
Da? Acesta e un lucru bun. 
Vă mulțumesc, doamna Nușa! 
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vi-l 

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Vă mulțumesc. 

 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
6, proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova. 
O avem pe doamna directoare aici, doamna Nușa. Care doriți să 

prezentați? 
 

Dna. Elena Ion 
Este tot modificarea statului de funcții, vorbim de un post ocupat. 

 La fel, s-a organizat concurs de promovare în grad profesional, a trecut 
de la debutant la următorul grad, numai că la Evidență, având o subordonare și 
către Minister, a trebuit să așteptăm un aviz al Autorității Naționale de Evidență. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
 
Dna. Elena Ion 
Se încadrează în fondurile alocate. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc. 
Dacă nu sunt comentarii, vi-l supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 7, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de 
funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova, inițiat de domnul Bogdan Toader, subsemnatul și de doamnele consilier 
Carmen Dumitru, Simona David, Elisabeta Popovici și domnii consilieri județeni 
Neaga, Ionică, Cristian Popescu, Toma Pințoiu și Rareș Enescu. 

Dacă…, domnul director, vă rog! 
 

Dl. Viorel Călin 
 S-au înființat la 5 centre de adulți din subordinea DGASPC postul de 
coordonator personal de specialitate. Sunt funcții de conducere și s-au transformat 
posturi de execuție în posturile acestea pentru coordonarea personalului, 60% cel 
care se ocupă efectiv de beneficiari. 
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 Deci, a apărut o Hotărâre de Guvern care ne-a obligat să facem raportul 
beneficiar-salariat, 1  la 1, noi am modificat… 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Pe care noi nu o respectăm în totalitate, pentru că…  

Dl. Viorel Călin 
Avem posturile create, dar sunt foarte multe vacante. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Pentru că nu sunt și bugetate. 
 
Dl. Viorel Călin 
Nu sunt bugetate și din ce… 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Câte posturi ar însemna, doar ca să avem o estimare. 
 
Dl. Viorel Călin 
Cele vacante? 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Da. 
 
Dl. Viorel Călin 

 Sunt în momentul de față în jur de 450. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 
Mulțumesc. 
 
Dl. Viorel Călin 

 Și acum Centrele care au solicitat și-au înființat aceste…, de fapt au 
transformat posturi existente ocupate în posturile de conducere, să promoveze niște 
oameni care să se ocupe de personalul de specialitate. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
Și ocupate, câte funcții aveți? În total, în toată Direcția. 
 
Dl. Viorel Călin 
În jur de 1700. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Mulțumesc! 
Domnul Ardeleanu, am văzut că vreți să spuneți ceva? 
 
Dl. Vasile Ardeleanu 
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 Nu. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Scuze. 
Mulțumesc, domnul director. 

 O curiozitate doar, este personală: cât ar fi salariul pentru un astfel de 
coordonator? Puteți să-mi spuneți după vechea grilă, cea…, sau după cea nouă 
care… 

 
Dl. Viorel Călin  

 În momentul de față, un coordonator personal de specialitate, câștigă în 
funcție de centru și în funcție de ce sporuri mai are, între 3.500 și 4.500 net. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Net sau brut? 
 
Dl. Viorel Călin 
Net. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Net. Am înțeles. 
Mulțumesc, domnul director. 
Am vrut doar ca să… 
Dacă sunt comentarii? 

 Nu, că am vrut doar să înțelegeți din ce motive nu ocupăm acele 450 de 
posturi vacante. Și vorbim de un coordonator, nu vorbim de director, nu vorbim de 
alte funcții de conducere. Da? 

Vă rog, dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. 
 
Dna. Georgiana Anca Ardeleanu 
Aș dori să nu particip la vot la acest punct. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Cu această mențiune că doamna Ardeleanu nu participă la vot… 
 
Dna Georgiana Anca Ardeleanu 
Nu. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Nu, nu este coordonator. 

Dna. Georgiana Anca Ardeleanu 
Nu. Chiar nu, dar… 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Nici măcar. 
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Dna. Georgiana Anca Ardeleanu 
Nici măcar. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Poate i-ar face plăcere, dar nu. 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Vă mulțumesc! 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

          (Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la 
vot.) 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 8 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind actualizarea 
Monografiei economico-militare a județului Prahova.  

 După cum bine știți în fiecare an avem obligativitatea ca împreună cu 
Direcția de specialitate, cu comandamentul zonal… 

 
Dl. Florin Dinu 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale. Noi mai avem și CMZ-
ul, știți, dar dânșii se ocupă. Întocmim acest proiect, proiectul este confidențial, 
dacă nu mă înșel și v-aș ruga să nu îl distribuiți către colegii noștri de la presă. 
Actualizăm datele, în principiu. Deci datele care sunt strânse în această 
Monografie, să știți că sunt actualizate în fiecare an, avem această…, mai dispar 
agenți economici, mai apar care… 

 Un lucru m-a impresionat și aș vrea să…, noi nu avem producție de 
cartofi în județul Prahova. De cartofi parcă nu aveam, nu? Trebuie să mergem în 
județul Dâmbovița. 

 
Dna. Ludmila Sfîrloagă 
Mergem la Covasna, că ăia sunt renumiți. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Nu pe zona noastră, pe Regiune se face. 

 Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu…, vă 
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

Vă mulțumesc! 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 9 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei Județene Antidrog Prahova 
2017-2020. 
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          Noi, în cadru C.J.S.U., să știți că am avut mai multe discuții cu privire la 
acest Plan Antidrog. Să știți că s-a discutat foarte mult problema, în ceea ce 
privește școlile, în ceea ce privește instituțiile abilitate pentru prevenție și… Am 
acceptat acest plan care ne-a fost pus la dispoziție. 

 Dacă pentru reducerea cererii și pentru multe alte, astfel de activități, 
dacă aveți probleme sau discuții, comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 
Dacă nu, vi-l supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Mulțumesc! 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 10 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare 
pentru litigiile Consiliului județean Prahova cu S.C. „Plusvag Investimentos” S.A. 
Braga, Portugalia. 

 După cum știți, avem acest proces de lungă durată, firma intrase în 
insolvență, am renunțat la proces. Ulterior firma a ieșit din insolvență, iar acum 
încercăm să executăm silit și avem nevoie de un avocat care să facă acest lucru. 

 Este vorba de un Raport al Curții de Conturi pentru un teren pe care noi 
l-am avut, cei mai vechi în consiliul județean știu despre ce este vorba, l-am avut 
dat în concesiune cu anumite clauze, firma nu și-a respectat clauzele și acum 
încercăm să recuperăm de la dânșii sumele, care erau datorate. Vedem. Trebuie să 
urmărim aceste căi de atac, altfel Curtea de Conturi va spune că noi nu am făcut 
toate fazele procesuale. 

Dacă nu sunt comentarii? 
 
Dna. Alina Georgiana Tincă 
Acela a fost pentru insolvență. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Știu. Și eu am avut aceeași remarcă. Nu am mai aprobat o dată acest 
proiect? 

 
Dna Alina Georgiana Tincă 
Strict pentru insolvență. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Dar era strict pentru insolvență. Acum mergem pentru executare. 
Dacă nu sunt comentarii sau alte comentarii, vă supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Vă mulțumesc! 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
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 Numărul 11 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 
protocolului de colaborare între Județul Prahova și Ministerul Afacerilor de Interne 
prin Direcția Generală Anticorupție. 

 Este vorba de un Protocol-Cadru prin care noi îi sprijinim, în vederea 
realizării unor materiale, nu cu sume de bani, doar pentru promovare, pentru 
afișare, la locurile special amenajate pe clădirile Consiliului județean sau a 
unităților subordonate. 

 Este un Protocol-Cadru, am mai avut un astfel de Protocol cu dânșii, 
avem și cu alte instituții, inclusiv cu Jandarmeria, prin ATOP, cu Poliția Română. 
Am spus că, pentru prevenție, e un lucru foarte bun, trebuie cât mai multă 
informare, în această privință. 

Dacă nu sunt comentarii la acest punct pe ordinea de zi? 
Dacă nu, vă supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 12, aș vrea să supun un proiect mult așteptat. 12 este proiect de hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, pentru S.C. 
“Brazi Industrial Parc” S.A. 

 Aici aș avea un mic preambul de făcut. În multe din ședințele noastre am 
discutat despre intrarea în insolvență, și faptul că situația era de așa natură încât 
singura variantă pentru acest Parc, era intrarea în insolvență. 

 Vreau pe această cale să felicit atât membrii Adunării Generale a 
Acționarilor, cât și membrii Consiliului de Administrație, cât și pe domnul 
director.  

 
Dl. Marcian Cosma 

 Aveți aici în primă audiție, premieră, puteți să anunțați. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Faptul că am reușit să ne plătim datoriile, să nu mai fie nevoie de intrarea 

în insolvență și faptul că am încheiat cu toate procedurile legale cu acest executor 
judecătoresc care a pus sechestru pe bunurile “Parcului Industrial Brazi”. 

 Din acest moment așteptăm din nou investitorii și dezvoltarea Parcului. 
Cu părere de rău s-au pierdut câteva terenuri în toată această procedură, niște 
terenuri foarte bune, vândute la niște prețuri foarte mici, din punctul meu de 
vedere, de către executor, nu de către noi, vă dați seama. Important este că s-a 
reușit depășirea acestui moment critic și faptul că ne-am achitat întreaga datorie, 
chiar dacă, de către unii dintre noi considerată exagerată această datorie sau 
necuvenită, nici nu mai contează, era o sentință judecătorească și apoi a venit acest 
domn executor judecătoresc. Important este că situația se redresează, au mai venit 
câțiva investitori în Parc, au venit câțiva interesați să investească în același timp. 
Deci premisele sunt bune. 

 Pentru asta v-am spus “felicitări” și membrilor A.G.A. și membrilor C.A. 
și domnului director și tuturor celor care s-au implicat. Și, din acest moment ne 
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putem permite să aprobăm și bugetul, tocmai pentru asta am venit în fața 
dumneavoastră. O avem pe doamna directoare economic. Există aviz din partea 
Direcției economice pentru…, Doamna Dovîncă, există aviz din partea Direcției 
economice. Dacă, doriți să întrebați, avem aici toată conducerea “Parcului 
Industrial Brazi”. Dacă nu există…  

 Vă rog! 
 
 Dl. Nicușor Răducanu 
 Aveți creanțe restante de 3.035 mii lei. Majoritatea acestor creanțe le 

aveți cu primăriile. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Foarte corectă afirmația. 
 
 Dl. Nicușor Răducanu  
 Ce ați rezolvat pentru rezolvarea, ce ați rezolvat pentru a lua banii de la 

primăriile respective. Parcul Industrial, deci automat și Consiliul județean. 
 
 Dl. Marcian Cosma 
 Este adevărat. Am prezentat în informarea pe care tocmai am adus-o 

domnului președinte situația la care faceți referință domnule consilier, că în 
perioada din care am preluat mandatul acestui Parc, aceste creanțe și acești bani 
care s-au recuperat a fost o prioritate pentru noi, conducerea Parcului, cât și pentru 
conducerea Consiliului județean, chiar dumneavoastră în special, pentru că ați 
acordat credit atunci când am cerut schimbarea celor care ne reprezintă în instanță 
și a Caselor de avocatură, rezultatele au început să apară. 

 Suntem pe ultimii pași în procesul cu primăria Bălțești, cu o sumă destul 
de mare, pe care sper ca instanța să-l…, să ia o decizie favorabilă în ceea ce ne 
privește. Cât de curând și asta ne va duce și la un plus bugetar. 

 De asemenea, cu primăria din Secăria, Florești, sume deloc neglijabile 
care sunt necesare Parcului pentru lucrările care urmează a le face în dezvoltarea 
infrastructurii. Mă refer aici, apă și canal, o infrastructură veche pe care trebuie să 
o punem cât de curând la punct. Cerințele sunt mari, așa cum a spus și domnul 
președinte. 

 Contracte, chiar săptămâna viitoare vom încheia 3 noi contracte, cu 
dezvoltatori din Austria, din țară. Contractele sunt de milioane de euro. Unele sunt 
confidențiale deocamdată, nu vă pot da prea multe amănunte. 

Sper ca această „Cenușăreasă” a Consiliului județean să-și aducă și ea 
aportul, ca și celelalte Parcuri și Societăți pe care le-a dezvoltat, cât mai curând.
 Dacă… 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Ca să înțelegeți toți consilierii, i-am dat în judecată, așteptăm finalizarea 

proceselor cu aceste instituții, primăriile mai sus menționate, pentru recuperarea 
acelor sume, care nu sunt deloc neglijabile, cum a spus și domnul director. 

Din păcate, astfel de procese pot dura și 3-4 ani de zile până la 
recuperare. 
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Eu unul nu am înțeles de ce a trebuit o societate comercială să ajute o 
primărie. Iau un caz, să nu se supere nimeni pe mine: să construiască un teren de 
sport. Am dat o speță. Nu știu unde era, dar era undeva cu un teren de sport. 

 
Dl. Toma Pințoiu 

                La Bălțești. 
 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Nu înțeleg raționamentul: de ce o societate, că totuși vorbim de o 
societate comercială, să ajute o primărie să facă un teren de sport? Și unde era 
profitul societății? Că societatea trebuie să aibă profit, nu este de binefacere. 

 
Dl. Marcian Cosma 

                Pe care, culmea, nu le mai recunoaște acum și…. 
 

                Dl. Nicușor Răducanu 
                Din câte am înțeles, Bălțești-ul, vrând-nevrând, a trebuit să aibă teren. 
Vrei nu vrei, primarule, fă-ți teren! Ceva de genul acesta. 

 
 (Domnul consilier județean Sepși Daniel s-a retras de la lucrările 
ședinței). 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

                I-au făcut ei teren. 
 

 Dl.Marcian Cosma 
 Investițiile sunt făcute, există contractul de predare-primire, la data 
respectivă, acum nu le mai recunoaște, sunt degradate, au venit în instanță cu alte 
prostii, zic eu, este o părere neoficială, că nu suntem tocmai cu proiectul de atunci, 
dar…după 10 ani. Ei au un proces-verbal de predare-primire. Noi trebuie decât să 
executăm…. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Este o situație de care trebuie să avem mare grijă, pentru că acele sume 

trebuie recuperate. 
 

Dl. Nicușor Răducanu   
 O altă problemă, cât la sută reprezintă din activele dumneavoastră totale, 
activele fixe, cât la sută reprezintă ceea ce s-a vândut pentru a plăti datoria? 

 
Dl. Marcian Cosma 

                Undeva la 30%. Așa cum a spus și domnul președinte s-au început 
vânzările dezastruos, cu sume foarte mici și s-au încheiat, cum zic eu, la nivel 
național, record, pozitiv. A început de la 2 euro/mp, suprafețe cam cu aceeași 
valoare și s-a încheiat cu 40 euro/mp. 
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 Atunci când consiliul județean împreună cu noi, conducerea Parcului, cu 
colegii dumneavoastră din A.G.A, care ne-au sprijinit și au încercat să aducă la 
masa tratativelor, chiar dacă nu noi am ținut licitația și vânzările, investitori 
puternici, investitori pe care chiar îi interesează să cumpere și să dezvolte o 
activitate în Parc și au plătit, și se vede în ultima perioadă, sume foarte frumoase, 
pe care chiar noi dacă am fi vândut la licitație, nu știu dacă le-am fi obținut…, dar, 
încă o dată… 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Terenul pe care l-am vândut noi cu 14 miliarde, care a acoperit mare 
parte, cât….? Cât însemna per metru? 
 Dl. Marcian Cosma 
                41 euro plus TVA. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Noi am reușit să vindem un teren cu 41 euro plus TVA, iar executorul a 
vândut cu 6-4 euro, 2…. 

 
 Dl. Marcian Cosma 
 Nu l-a vândut executorul, dar…. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Păi, nu, și executorul l-a vândut cu…, așa am spus, iar noi am reușit să 
vindem cu 41. 

 
Dl. Eugen Ionică 

        Domnule director, dacă noi, cum am cerut, că noi am cerut să intrați în 
insolvență, dacă s-ar fi intrat în insolvență nu mai se ajungea în situația în care se 
vând aceste terenuri de către executor, pentru că eram protejați. 

De ce nu s-a intrat în insolvență? 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Haideți să vă răspund eu. 

 Pentru că aveam de încasat de la aceste primării și nu se poate… Se face 
o balanță foarte simplă, cât ai? 

 
 Dl. Eugen Ionică  
 Și am încasat acum?  

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Nu. 
 
Dl. Eugen Ionică  

 Și atunci de ce nu am intrat în insolvență? 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 
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        Pentru că apărea că noi avem de încasat și avem de dat. Adică noi eram 
pe zero, să spun așa. Sunt niște condiții ca să declare insolvența, nu că, pentru că 
ne-am gândit noi și vrem noi. Dacă cuantumul datoriei este mai mare decât ceea 
ce avem noi de încasat și nu era. Era o balanță egală. 

 
Dl. Nicușor Răducanu 
Deci, o ultimă problemă mai am, domnul director. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Vă rog, domnul consilier! 

  
  
 Dl. Marcian Cosma 
 Mă gândeam că ar trebui să știți aceste informații, că le aveți de la 
colegii dumneavoastră…. 

 
Dl. Nicușor Răducanu 

 Deci, domnul director. O analiză pe 3 ani de zile în spate, o analiză pe 3 
ani de zile, cheltuielile dumneavoastră au crescut cu 40% în fiecare an. Cât v-ați 
propus, față de cât s-a realizat la final de an? Credeți cumva că acest 40% nu se va 
reflecta automat în anul acesta financiar 2017? Dat fiind…, v-am spus, o analiză a 
cheltuielilor dumneavoastră pe 3 ani de zile în spate. 

 
 Dl. Marcian Cosma 
 Haideți să vedem ce reprezintă aceste cheltuieli. Ele sunt prezentate în 

proiectele bugetare, chiar și în bilanțurile pe care le-am adus la aprobat și la 
cunoștință, în perioada anterioară, ele sunt grevate de cheltuieli de judecată, de taxe 
pe care le-am plătit pentru diferitele procese pe care le avem pe rol și 
dumneavoastră le-ați exemplificat mai înainte, pe care predecesorii mei nu le-au 
luat în calcul și le-au lăsat aproape de final de termen, toate acestea se fac cu bani, 
nu fără bani, iar aceste cheltuieli v-am spus și sunt în mare parte taxele de timbru și 
cheltuielile de judecată pe care le avem în procesele deschise, redeschise și 
actualizate de noi în ultima perioadă. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am o întrebare… 
 
 Dl. Nicușor Răducanu 
 Mulțumesc, domnul director. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am o întrebare la dumneavoastră, că și pe mine mă intrigă acest lucru, 
cheltuielile cu 40%. 

 Numărul de personal angajat, în 2014 cât era? 
 

 Dl. Marcian Cosma 
 În 2014, când am preluat instituția, era la 46, 47 de angajați. 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Și acum? 
 

Dl. Marcian Cosma 
Iar acum avem 23 de angajați. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. Nu, pentru că știu că în 2014… 
  
 Dl. Marcian Cosma  
                Deci nu au crescut, au scăzut cheltuielile cu, cu…  
                Dl. Bogdan Andrei Toader 
                Personalul. 
 
                Dl. Marcian Cosma 
                …salariile, au scăzut cu  întreținerea cheltuielile, cu consumul, dacă 
vreți. 
                Totuși mai avem de rezolvat probleme cu impozitul pe clădiri, cu 
evaluarea acestora, sunt clădiri vechi, clădiri inutilizabile care, practic, apasă pe 
umerii noștri, terenul nu-l putem folosi, de altfel și clădirile. Legislația este un pic 
cam stufoasă. Sperăm să se reglementeze cât mai urgent și să putem fi ajutați în 
sensul acesta, să scăpăm de problemele de genul acesta și, încă odată vă spun, sper 
ca Parcul, în scurt timp să dea randament cât mai bun. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumim frumos. Doamne ajută să se întâmple așa! 
 Dacă mai sunt alte comentarii? 
 Vă rog, domnul Bănică.  
 

Dl. Alexandru Bănică 
                    Eu aș vrea să ne uităm doar la 2 cifre. Plățile restante sunt 3024 pe anul 

trecut, iar creanțe restante sunt 4635. Deci, ca atare, e mai mare, se poate acoperi 
cu activitate, iar la… 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    Corect. 
 

Dl. Alexandru Bănică 
  Mă rog, nu se știe când, dar asta spune ceva, că toate unitățile au creanțe 

restante foarte mari. Iar, a 2- a cifră spune aici, de la 1116, eliminat cheltuieli cu 
personal, la 917. Deci, s-au făcut niște eforturi mari. Prin reduceri de personal, eu 
cred că unitatea se poate redresa și, ca atare, eu cred că trebuie să-i dau încredere.   

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Vă rog, domnul Ciolac. 
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 Dl. Dan Ciolac  
 A fost această întrebare a colegului nostru legat de terenuri și terenul 

acela de sport, și nu vreau să rămâneți cu impresia că emoțiile prin care a trecut 
Parcul sunt generate de aceste terenuri. Nu. Emoțiile prin care a trecut Parcul au 
fost generate de mai mulți factori. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

          Corect. 
  
 Dl. Dan Ciolac  

                 Vă aduc aminte că și în anii trecuți am solicitat ca, la un interval de timp, 
să facem o analiză a Parcurilor Industriale, să vedem situația reală. 
                Vin aici niște documente, cine le studiază bine…, dar sunt lucruri pe care 
nu le cunoaștem, nu avem de unde, decât cei care sunt acolo. 
                Nu vreau să intru în amănunte. Știți parte dintre dumneavoastră ce s-a 
întâmplat acolo. Cu durere spun că… 
                Acest Parc, sigur, poate deveni  un…, dacă este administrat bine, poate 
deveni un Parc adevărat. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Are un potențial foarte mare. 
  
 Dl. Dan Ciolac  
 Aveți un exemplu lângă dumneavoastră, urmați-l și lucrurile vor fi cât se 
poate de bine. 
 Mulțumesc. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumim și noi. 

  Da, trecutul câte odată vine și ne izbește. Important este cum trecem noi 
peste, și ne vedem în continuare de treabă. 

Dacă nu sunt alte comentarii la acest punct vă supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Îmi cer scuze, mă uitam la ce am pe ordinea de zi. 
Deci, domnul Cristian Dumitru, așa, și domnul Soiu și cu… 

  
Dna. Ludmila Sfîrloagă 
Domnul Răducanu. 

  
Dl. Gheorghe Neaga 

 6 abțineri. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 
Numărați. Deci 1, 2, 3, 4, 5, eu număr 6, da. 
  

                (Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi „pentru” 
(Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana 
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Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru 
Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius- 
Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Niță Cătălin 
Răzvan, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Stoian 
Sorin George, Toma Horia-Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran 
Lorin-Gabriel și Viter David-Andrei) și 6 „abțineri” (Dumitru Cristian, Ionică 
Adrian, Ionică Eugen, Nistor Marian Tudor, Răducanu Nicușor și Soiu Mihail 
Iulian). 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 13 pe ordinea de zi, proiect de... Dar, știți că am votat bugetul 
și aprobarea bugetului, da? 13, proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe 
de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate cuprinse în programul județean de transport persoane, prin curse regulate 
efectuate cu autobuze pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019. 

  Doamna Papuc nu este prezentă, iar domnul Sepși a plecat. 
  Deci, nu participă cei 2 pentru că nu sunt prezenți. 
  Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vi-l supun la vot. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vreau să vă spun, fac o mică paranteză, că am discutat cu cei de la 
Serviciul transport și dânșii ne cereau o singură hotărâre pe an, și restul să semnez 
eu prin dispoziție, ca să nu intrăm de fiecare dată cu aceste modificări de program 
al curselor regulate. 

    Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la juridic a reieșit că legea 
exact așa stipulează, să intrăm de fiecare dată. 

  Deci, cu părere de rău vor mai exista astfel de proiecte multă vreme de 
acum încolo pe ordinea noastră de zi. 

  Vă mulțumesc. 
  Unanimitate, fără cei 2 care v-am spus că nu sunt prezenți. 
  14, proiect de hotărâre, privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. Acestea 
sunt convențiile între 2 entități juridice. 

  Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 
  Cu mențiunea că, domnul Sepși nu mai este în sală la acest vot, iar 

doamna Papuc și cu domnul Ilie nu sunt prezenți deloc la această ședință. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
  
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 15 este proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
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“Restaurarea, consolidarea, reamenajarea și dotarea casei compozitorului Paul 
Constantinescu”. 
 Știți demersurile noastre, ați avut mai multe proiecte în legătură cu…,  
“Reamenajarea, restaurarea, consolidarea casei compozitorului Paul 
Constantinescu”. Acum am ajuns la faza finală, aprobăm indicatorii tehnico-
economici. Am finalizat proiectul. 
 Doamne ajută să redeschidă și Axa, nici nu mai știu ce Axă…..5.1. 
   
 Dl. Nicolae Marius 
 5. Axa 5. 
  
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Reabilitarea patrimoniului cultural. 
 Dacă nu, să știți că avem de gând, chiar dacă nu se mai redeschide Axa, 
să folosim surse de finanțare proprii pentru acest Muzeu. 

Este păcat, păcat, mare păcat de el. 
Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă  Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
16 este proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești. 
Avem în sală pe domnul director. Dacă vreți să ne faceți o scurtă 

prezentare, ce se modifică? 
  
Dl. Alexandru Gheorghe  
Este vorba de aducerea, optimizarea regulamentului de organizare și 

funcționare în raport cu noua structură organizatorică aprobată de către 
dumneavoastră în 28 februarie anul curent, concret este vorba despre respectarea 
unor noi termeni de natură medicală, care au fost aprobați prin Ordine ale 
ministrului sănătății, pe de o parte, iar, pe de altă parte delimitări ale atribuțiilor și 
sarcinilor de serviciu la unele compartimente, ca de exemplu: Statistică și 
informatică medicală, Tehnic administrativ și o delimitare între Birourile resurse 
umane, salarizare, pe de o parte, financiar contabilitate, pe de altă parte. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc foarte mult. 
Dacă sunt întrebări pentru domnul director, cu privire la acest punct? 
Dacă nu, vă supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Vă mulțumesc. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
  
Dl. Bogdan Andrei Toader 
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17 este proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale din județul Prahova în perioada 2014 - 2020, și a Planului 
operațional de acțiune în domeniul Protecției Persoanelor Adulte cu Dizabilități și 
a Persoanelor Vârstnice în perioada 2014 - 2020 și a Planului operațional de 
acțiune în domeniul Protecției Copilului în perioada 2014- 2020. 

Domnul director? 

Dl. Viorel Călin  
Este strategia care este în concordanță cu cea care a fost aprobată la nivel 

național, noi avem nevoie de adoptarea acestei strategii pentru atragerea anul 
acesta de fonduri europene. Ne-am propus să facem niște modificări la 3 centre de 
copii și unul de adulți, în această Strategie aprobată. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Știu, pe Axa 10.2, dacă nu mă înșel. 
O întrebare la dumneavoastră, că urma să vă adresez această întrebare. 
Noi am mai aprobat o dată acest Plan? 
 
Dl. Viorel Călin  
Nu, nu a mai fost aprobat. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Eu, eu l-am citit și am văzut că este semnat de către doamna Rodica 

Paraschiv. Deci, el a fost întocmit undeva în 2014. 
  

Dl. Viorel Călin  
A fost avizat la Comisia de incluziune socială la Prefectură și trebuia 

aprobat și la Consiliul județean. Noi nu am venit cu el la consiliu până în 
momentul de față, fiindcă Strategia la nivel Național pentru Persoanele Adulte cu 
Dizabilități a apărut abia în 2016, în a doua parte a anului. Și am zis că dacă noi 
avem deja Strategia făcută și aprobată în comisia de incluziune, dacă diferea cu 
ceva față de cea la nivel național trebuia să o modificăm și am stat un pic pe loc cu 
ea… 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Un pic înseamnă 3 ani. 
 
Dl. Viorel Călin 
Păi, am stat să apară cea la nivel național. 
  
Dl. Bogdan Andrei Toader 
2016, la sfârșit. 
 
Dl. Viorel Călin 
După ce a apărut am… 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
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Și suntem la jumătatea lui 2017. 
Aceasta era singura mea întrebare. 
Pentru ce aveți nevoie, știam și eu. 
 
Dl. Viorel Călin 
Cea de copii a apărut în septembrie 2014, cea la nivel național, noi am 

aprobat-o în noiembrie și am așteptat de la o lună la alta, după discuții cu cei de la 
Ministerul Dezvoltării că o să apară și cea pe adulți. Și am stat, am stat până în 
2016, când a apărut. 

 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Nu, așa se numește Strategia, așa a fost ea concepută 2014 - 2020. Nu 

putem să modificăm 2017. Nu, întrebarea noastră, pentru că aici spune “se aprobă 
Strategia” și noi am crezut că aprobăm modificările la Strategie, de fapt. Dar, am 
înțeles, aprobăm Strategia. 

Domnul Enescu, sper că înțelegi că avem nevoie de strategie pentru  
accesarea de fonduri europene, pentru cele 2 școli speciale, Școala Breaza și 
Școala de la Filipești. Nu avem noroc cu școala de la Plopeni, că dacă reușeam, 
dar, vă rog, vă ascult. 

  
Dl. Rareș Enescu  
Domnul președinte, să sperăm că Strategia următoare 2020 - 2000 cât o 

fi, nu o aprobăm în 2024. De aceasta zic, să fim atenți atunci, pe viitor.  
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Depinde de minister, depinde când ne trimit și ei, este… Este malițios 

domnul Enescu. Vă rog să neglijați… 
Doamna Erji, nu știe cât de greu se lucrează în acest sistem. 
 
Dna. Elisabeta Popovici 
Și să știți că a făcut un lucru bun că a așteptat, ca să nu reia, a stat până a 

văzut că este în regulă. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Atunci îl felicităm pe domnul director. 
Da. Bine. Puteați să mai stați. 
Vă mulțumim foarte mult. 
Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Vă mulțumesc. 

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

 Dl. Bogdan Andrei Toader 
18, proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în componența 

Comisiei pentru protecția copilului a județului Prahova. 
În urma unor sesizări venite pe adresa instituției, s-au observat… 
Bună ziua! Mulțumim. 
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(Dl. consilier județean Viter David Andrei, s-a retras de la lucrările 

ședinței). 
 
Dna. Ludmila Sfîrloagă 
Mai ciupim, mai ciupim ceva. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Vă rog să nu vă ciupiți! Venite pe adresa instituției, s-a constatat faptul 

că în comisia pentru…, în componența Comisiei pentru protecția copilului nu 
exista un medic specialist pediatru. Corect, domnul director? 

  
 
Dl. Viorel Călin 
Da. 
 
Dl. Bogdan Andrei Toader 
Am făcut împreună cu dumnealui solicitare pentru…, Direcția Sănătate, 

pentru Direcția de Sănătate Publică Prahova și au venit cu o propunere în persoana 
doamnei Cristina Marin. 

Este un lucru foarte bun, pentru că anumiți părinți nemulțumiți de gradul 
de handicap primit din partea comisiei, ne atacau în instanță și unii dintre ei chiar 
câștigau pe această speță, faptul că nu există un medic specialist pediatru. 

Ca să evităm pe viitor astfel de situații, DSP-ul ne-a sprijinit, doamna 
Cristina Marin. Nu am invitat-o să știți la această ședință, nu cred că îi face mare 
plăcere, cred că este o obligație de serviciu, dar pe noi ne ajută foarte mult. 

Dacă sunteți de acord cu desemnarea acestui, acestei persoane, a 
doamnei Cristina Marin în Comisie? 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
Vă mulțumesc foarte mult. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
  
Dl. Bogdan Andrei Toader 
19, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către S.C. „Hidro 
Prahova” S.A. 

Vă spun sincer, de-a lungul timpului petrecut în consiliul județean am 
ajuns la concluzia că, sunt momente când este mult mai bine să fii reprezentant, să 
fii reprezentat în instanță de către o societate care știe ce face sau ce ar trebui făcut, 
pentru că am ajuns să pierdem diverse procese în cadrul consiliului în spețe legate 
de Curtea de Conturi, iar acum suntem puși în anumite situații de a recupera banii 
de la angajați, de la…, și înțeleg Societatea “Hidro Prahova” când vine cu o astfel 
de solicitare. 

V-am făcut o mică paranteză legat de solicitarea  dânșilor. 
Îl avem aici pe domnul director să ne explice exact pentru ce solicită 

aceste servicii. 
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Vă rog!  
 

  Dl. Adrian Emanuil Semcu 
  În ultima perioadă au apărut tot felul de litigii pe contencios 
administrativ, de natura patrimonială cu societăți mai mari, unde cei doi consilieri 
juridici pe care îi avem nu fac față pentru că sunt și multe probleme, dar ceilalți 
avem și niște litigii chiar cu două primării, vin cu casă de avocatură, ai noștri nu 
sunt suficient de pregătiți ca să reprezinte cazurile în speță, recuperarea unor bani, 
redevențe neplătite mai demult. 
  Și am făcut solicitarea asta către dumneavoastră să ne aprobați să facem 
un contract cu o firmă specializată strict pentru câteva procese de această speță pe 
care le-am enumerat.  
    
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Vă spun sincer, de obicei nu sunt de acord, vă spun dintr-un singur 
principiu: dacă ai direcție, dacă ai serviciu la ce mai ai nevoie? 
  Dar, dar vă spun altceva. Situațiile litigioase au devenit din ce în ce mai 
multe și din ce în ce, spețele din ce în ce mai grele, iar legislația din ce în ce mai 
stufoasă și, dacă nu ai o reprezentare foarte bună în instanță, ești deja pierdut. 
  Ar mai fi o speță de adus aminte, mi-a adus aminte domnul Neaga, 
sindicatul din cadrul Consiliului județean a dat în instanță președintele Consiliului 
județean și consiliul pentru sporuri salariale și pentru acordarea unor drepturi 
salariale, în baza Deciziei Curții constituționale. Cred că am discutat-o o dată cu 
dumneavoastră. 
  Președintele nu s-a prezentat în instanță, a făcut doar o întâmpinare, se 
pare că foarte bună, în baza căreia a câștigat. 
  Nu, trebuie să înțelegem că întâmpinarea mi-a făcut-o tot dânșii, eu doar 
am semnat-o. 
 
  Dl. Gheorghe Neaga 
  Petiționarii. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Petiționarii, da. 
  Problema care se pune este dacă pentru dânșii nu au fost în stare să 
câștige un drept, unde celălalt nici măcar nu s-a prezentat... 
 
  Dl. Alexandru Bănică 
  Domnule Președinte, una este avocatul din tribunal care stă în fiecare zi 
acolo și alta este un jurist.  
  
  Dl. Gheorghe Neaga 
  Deciziile la Tribunalul Prahova sunt de-o aiureală de ce nu ai văzut. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Nu comentăm deciziile instanței. 
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  Dl. Gheorghe Neaga 
  Eu comentez. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Eu nu îmi permit. 
  Dacă sunt comentarii la acest punct? 
  Vă rog! 
   
  Dl. Eugen Ionică 
  Nu voi participa la vot. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  N-aș vrea să fiu ironic. Sunteți unul dintre cei doi juriști? 
  Dl. Eugen Ionică 
  Nu. 
 
  Dl. Gheorghe Necula 
  Nu, dar poate să fie. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Am înțeles. 
  Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”. 
  (Domnul consilier județean Ionică Eugen nu a participat la vot). 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  V-aș ruga să mai stați 20 de secunde, 20, pentru că o să vin în fața 
dumneavoastră, doamna Ludmila, cu un proiect legat de noua lege a salarizării. În 
ședința ordinară o să vin cu un astfel de proiect. 
  Am discutat cu doamna Nușa. Grila de salarizare este una, cuantumul 
salariilor este altul. Noi vă vom face o machetă, un proiect. 
  Legea nouă prevede anumite drepturi în funcție de clasa de salarizare. 
Vă anunț că, la începutul anului, pentru a fi pregătiți, am aprobat 10 milioane în 
plus la bugetul de salarii. Exact. De la 12 mil la 20. Vreo 8 mil în plus. Suntem..., 
vreo 9, exact, 11 și ceva la 20. Suntem acoperiți. 
  Eu mi-am luat măsuri de asigurare în privința acestui proces despre care 
v-am vorbit, în caz că dânșii câștigau noi să avem suma prevăzută. 
 
   Dna. Alina Georgiana Tincă 
  Mai avem cale de atac. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Vă doresc mult succes! 
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  Având în vedere că a intrat în vigoare Legea salarizării unitare nu cred că 
mai are rost să continuați, dar este dreptul dumneavoastră. Vă urez mult succes! 
  Revenind, v-aș ruga acel, acel proiect să-l studiați cu atenție pentru ca să 
nu existe pe urmă probleme cu cei 225 plus unitățile subordonate, adică tot ce 
înseamnă muzee și altele. 
 
  Dna. Elena Ion 
  Ne prezentăm în plenul consiliului cu anexa de administrație. Cele care 
sunt pe specialitate, cultură, învățământ, asistență socială, sănătate au deja grilele 
stabilite prin lege. Deci, ei deja au coeficienți, au limită maximă, au prevedere 
legală care spune că nu se întâmplă nimic cu salariile la 1 iulie 2017 și vor 
beneficia de o creștere cu 25%, cu 01 ianuarie 2018. Noi vorbim numai de grila pe 
administrație care înseamnă: aparat de specialitate, structuri în subordinea 
compartimentelor financiar-contabilitate din celelalte servicii subordonate cum ar 
fi: Direcția de Pază, Direcția de Evidență, Salvamontul, Direcția Copilului-
Structura de specialitate... 
  Dl. Bogdan Andrei Toader  
  centrală. 
 
  Dna. Elena Ion 
  ...centrală, TESA, deci nu partea de specialitate. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  TESA, nu centrele. 
 
  Dna. Elena Ion 
  Exact. Deci, pentru aceia. Nu se mai pune problema de aparat... 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Și Muzeele. 
 
  Dna. Elena Ion 
  Muzeele, contabilitatea din Muzee. Deci, TESA din muzee, pentru că 
specialitatea pe muzee avem grilă. 
  Ce se întâmplă cu aceste structuri? Erau în subordine. Legislația până 
acum pentru unitățile din subordine aveau altă grilă. Acum sunt privite ca un 
U.A.T. Consiliul județean, județul Prahova și sunt toate la același nivel, numai că 
avem: funcții de demnitate publică, avem funcții publice, funcții de natură 
contractuală. 
  Pentru funcțiile de demnitate publică alese și numite avem procent, deci 
cu 01 iulie știm exact care este cuantumul. Se înmulțește coeficientul cu 1450 și 
știm salariile. Și ce mai știm? Mai știm că nivelul maxim nu trebuie depășit, 
indemnizația domnilor vicepreședinți, indemnizația funcției de vicepreședinte al 
consiliului și minim minimul pe economie. Și atunci, în interiorul acestor limite, pe 
bază de criterii și pe bază de ierarhie, pe bază de profesionalism și competență, 
trebuie făcute niște ierarhizări. 
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  Dl. Eugen Ionică 
  Și cine face aceasta? 
 
  Dna. Elena Ion 
  Se aprobă prin hotărâre de consiliu... 
   
  Dl. Eugen Ionică 
  Cine face propunerile de grile? 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  O vedeți pe doamna. 
   
  Dna. Elena Ion 
  Venim cu variante. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Venim cu variante. 
  Dna. Elena Ion 
  Sindicatul este consultat la aceste variante. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Cu cei care m-au dat în judecată. Da, avem sindicat. 
   
  Dl. Eugen Ionică 
  Și cine face? 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Doamna. 
 
  Dna. Elena Ion 
  Economicul, pentru că ne-a dat limita, noi pentru că avem legea, 
sindicatul, pentru că trebuie consultat și domnul președinte pentru politica 
salarială. 
 
  Dl. Gheorghe Neaga 
  Scoateți ce este mai esențial: Consiliul județean doamnă. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Și vom veni cu mai multe variante în cadrul consiliului, spre analiză și 
aprobare. 
  Vă rog! 
 
  Dl. Marian Tudor Nistor 
  Domnul președinte, o întrebare. 
  Există cumva posibilitatea ca pentru primăriile localităților mai mici să 
asigurați o oarecare consultanță pentru stabilirea salariilor? 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Sigur, se poate. 
  Consultanță, dar decizia este tot la nivelul consiliului local. 
  Cu siguranță, cine dorește și eu o cunosc pe doamna Nușa și pe doamna 
Chiriță și pe cei care lucrează și pe doamna Petre. N-am văzut-o aici, dar le cunosc 
pe doamne și pot cere, în orice moment, consultanță. 
  Da, este un moment dificil, o dată aprobat, pe urmă lucrurile merg de la 
sine. 
  Dar, totuși, trebuie să avem mare grijă pentru că putem stârni anumite 
sentimente în rândul angajaților, de frustrare, de nemulțumire... 
 
  Dl. Adrian Ionică 
  Sau chiar resentimente. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  ...sau chiar resentimente, sau nu mai spun și ce alte lucruri. 
 
  Dl. Nicușor Răducanu 
  Domnul președinte! 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Vă rog! 
 
  Dl. Nicușor Răducanu 
  Am și eu rugămintea să trimiteți..., serviciul respectiv, să trimită... 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Cu două săptămâni înainte. 
 
  Dl. Nicușor Răducanu 
  Exact. Și în momentul când mai sunt bugete sau altceva, să nu se aducă 
pe ultima zi, că nu există posibilitatea de a le studia. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Este foarte corectă afirmația și o să vă rog frumos. 
 
  Dl. Nicușor Răducanu 
  Mulțumesc. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  În același timp, al doilea punct la Diverse, a doua informare, aș dori ca 
undeva până în 15 iulie să avem o extraordinară pentru o rectificare de buget. 
  În primul rând aș vrea să întocmim lista în ceea ce privește parteneriatele 
și doi, pe această cale, pentru că noi de-a lungul timpului și cred că unul dintre cei 
doi domni Ionică, nu mai țin minte care m-a întrebat, legat de așezămintele de cult. 
Nu mai știu. Dumneavoastră? 
 
  Dl. Eugen Ionică 
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  Da. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Ca să existe o mai mare transparentizare a acestui proces decizional, în 
ceea ce privește sprijinul pe care putem noi să îl acordăm, am discutat cu doamna 
Ludmila și o să o rog și pe doamna Fabioara și pe cei care sunt... 
  Am luat un model de Ghid pentru sprijinirea așezămintelor de cult. Vom 
afișa Ghidul, vom stabili o perioadă de depuneri a solicitărilor în baza Ghidului, 
vom forma o comisie de evaluare, unde vom introduce chiar și consilieri județeni, 
chiar și un membru al Patriarhiei și niște domni din cadrul aparatului care să se uite 
pe aceste proiecte, să le facă o... 
   
  Dl. Eugen Ionică 
  Un scor. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Un scor, un punctaj, e foarte corect și o grilă de punctaj și să acordăm 
acest sprijin cât mai transparent. Dar, în cadrul ședinței extraordinare aș vrea să 
stabilim suma, suma. Pentru ONG-uri, de exemplu, la începutul acestui an am avut 
300 mii. Pentru așezămintele de cult stabilim. 
  Iar apoi vom aproba Ghidul, apoi publicăm Ghidul, punem un termen de 
două săptămâni - trei săptămâni, perioadă în care să vină cu proiectele. 
  Ei, deja, foarte mulți au făcut solicitări. 
  Și facem evaluarea ca să nu mai existe niciun dubiu că este pe nepotism, 
favoritism, preferințe de orice natură. 
 
  Dl. Eugen Ionică 
  La scrierea Ghidului… 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Ghidul..., vă spun ceva: este luat de la Cluj și de la Maramureș. Sunt 
două ghiduri pe care..., nu ne apucăm să inventăm, funcționează foarte bine. La 
Maramureș sunt 200, deci sprijină 200 de astfel de entități de cult. Pentru 200, sunt 
cereri atât de multe... Sunt foarte multe bisericuțe, mănăstiri...știți, Maramureș...  
   
  Dl. Eugen Ionică 
  Da, comunități mici și sărace. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Exact. Și, din acest motiv, vă spun ceva: am luat și noi cele două 
Ghiduri, putem să facem o analiză și până îl aprobăm. Important este ca în luna 
iulie să aprobăm suma pe care ne-o dorim noi, cu toții, pentru...nici foarte mare, 
nici foarte mică, cât să fie acoperitoare. 
  Ca să putem face hârtiile pentru acest sprijin, cam ce sumă considerați 
că...? 
 
  Dna. Ludmila Sfîrloagă 
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  Țineți cont că la ONG-uri 300 mii. Noi ne propusesem undeva la 500 
mii. Dacă sunteți de acord sau dacă doriți altă sumă? 
 
 Dl. Alexandru Bănică 
 Păi, să vedem cât avem disponibil. Cât se poate. Cât avem disponibil. 
Undeva, rezonabil așa. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Pentru toate proiectele. Exact, stabilim numărul de proiecte 50, fiecare ia 
de la 10 mii, 20 mii, 30 mii, în funcție... 
  Bun. Ne gândim împreună la... 
  Dacă mai sunt alte..., probleme la diverse? Mai sunt? 
 
  (Domnii consilieri județeni Ionică Adrian și Meșca Darius Dumitru, s-au 
retras de la lucrările ședinței.) 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  A, ar mai fi ceva. Numărul 3, v-am anexat la mapa de ședință un material 
venit din partea Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 
S.A. 
  Este prezentarea evoluției indicatorilor economici-financiari pentru 
perioada 2013-2016. 
  Dânșii își doresc, la fel ca și Parcul Industrial Brazi, să vină în cadrul 
Consiliului cu aprobarea bugetului, așa am înțeles de la domnul director, nu? 
 
  Dl. Marcel Nica 
  Da. 
  Noi am venit cu o prezentare de buget la Consiliul județean, numai că, 
conform Ordonanței de urgență a Guvernului din 2016, deoarece în ultima 
perioadă, în ultimii ani, compania a fost pe pierdere dânșii nu au cum să dea un 
aviz favorabil bugetului. Aceeași problemă am avut-o și anul trecut pentru că firma 
era pe pierdere, nu s-a putut da un aviz favorabil, cu toate că am demonstrat că în 
2015 am avut venituri de...o cifră de afaceri de 3.900.000 și nu aveam cum să ne 
încadrăm la 90% din 3.900.000 și am realizat venituri de 4.400.000 în 2016. 
  Ne-am încadrat în bugetul aprobat din 2015. 
  Pe total firma a fost, așa cum vedeți și în prezentare, încă din 2010 a tot 
fost pe pierdere, numai că în ultimii patru ani am reușit să reducem pierderea de la 
un an la celălalt și am reușit să menținem cam aceeași cifră de afaceri în jur de 4 
milioane, 4 milioane și, scăzând cheltuielile cu salariații, scăzând numărul de 
salariați, scăzând cheltuielile operaționale și aducând firma, în 2016, de la o 
pierdere de 2.500.000 la nivelul lui 2013, la 700 mii, 699 mii. 
  Cheltuieli care sunt de regulă cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu 
provizioane pentru închiderea Rampei, care nu sunt neapărat operaționale. 
  Din punct de vedere operațional, noi, acum, de la 01 ianuarie... 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Sunteți pe profit. 
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  Dl. Marcel Nica 
  ...am reușit mai mult. 
  Dacă în 2013 eram, la finele anului, 125 de oameni, de la 1 ianuarie 
2017, am mai pierdut localități, pentru că a intrat în Zona 2 și 6, a intrat ROSAL-
ul, conform sistemului integrat de management și am mai pierdut 7 localități. 
Acum suntem în 10 localități. 
  Dacă am pornit undeva de la 22, 23 de localități, acum am rămas la 10 
localități. 
  Și cu toate astea, și am mai redus numărul de personal la 65 de... 
     
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Domnul director, îmi cer scuze că vă întrerup. Nu este politicos și de 
obicei nu fac acest lucru, dar, din discuțiile pe care eu personal le-am avut cu 
dumneavoastră și dumneavoastră mi-ați spus, acum ne spuneți că s-au diminuat 
localitățile. Dumneavoastră mi-ați spus: „nu-mi convine să mă duc la Balta 
doamnei, nu am beneficiar, nu plătesc gunoiul și, în plus, costurile mele, pentru că 
distanța față de rampa de la Văleni..., mai bine renunț la ea”. 
  Deci, am făcut un lucru bun că am renunțat la niște astfel de contracte 
neprofitabile. 
  Dl. Marcel Nica 
  Deci am făcut un lucru foarte bun, am eficientizat rutele. Am renunțat la 
comunele care erau îndepărtate, numai că, de la 1 ianuarie 2017 mă refer, am 
pierdut câteva localități pentru că le-a preluat ROSAL-ul. 
  Ele au fost în Zona de, în Zona 2 și acestea le-a preluat ROSAL-ul. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  De ce nu vă axați foarte mult pe Zona 5 sau pe Zona 3, 4, 5, că le-am 
preluat prin licitație, dar aveți acolo Starchiojd, Posești, Izvoarele, Măneciu, Drajna, 
Cerașu. 
   
  Dl. Marcel Nica 
  Avem Drajna, avem Cerașu, avem Izvoarele, avem Măgurele... 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Mai aveți Izvoarele? 
 
  Dl. Marcel Nica 
  Ne certăm cu ei, dar îi avem. Nu avem ce să facem, sunt ai noștri. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Da, eu înțeleg. Bun. 
  Am înțeles prezentarea, sunt de acord cu dumneavoastră că au scăzut 
aceste pierderi, an de an au scăzut pierderile și, într-un final, sper că ajungem și pe 
profit. 
  Spune-ți dumneavoastră acum că..., ce solicitați de la noi? 
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  Bugetul nu avem cum să îl aprobăm pentru că nu avem aviz de la 
Direcția economică care, ați înțeles perfect, din cauza acelei ordonanțe nu poate să-
și dea avizul, având în vedere că ați mers 3 ani de zile pe... 
  Și cum ați funcționat anul trecut fără buget aprobat presupun că puteți să 
funcționați și anul acesta. 
 
  Dl. Marcel Nica 
  Aceasta dorim. O să mergem în continuare pe bugetul aprobat din 2015, 
vom încerca să ne încadrăm în cheltuielile... 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Altă variantă avem doamna Dovîncă? 
  Doamna Barbălată? 
 
  Dl. Ionel Pîrvu 
  Problema este la indicatorii de performanță ai managementului pe un 
buget care nu e aprobat. 
   
  Dl. Vasile Pătrașcu 
  Păi, de ce performanță vorbim când an de an au avut pierderi și de 20 
miliarde? Nici fondul de salarii nu era atâta. 
  Vorbim de caracter de...,  de performanță, de criterii...? 
  Dl. Ionel Pîrvu 
  Discutăm de Planul de administrare 2017-2020. La ce cifră ne raportăm. 
  Eu știu despre ce este vorba. Sunt în AGA. 
 
  Dl. Toma Pințoiu 
  Eu cred că domnul director a fost destul de explicit în ceea ce înseamnă 
și de unde vin pierderile. Suntem... 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Din amortizări și provizioane. 
  Eu înțeleg destul de repede. 
 
  Dl. Toma Pințoiu 
  Exact. Uitați-vă că societatea merge cam...ce ia așa dă și este cam pe 
zero, dar amortizarea nu se poate dintr-o dată să o bagi la pierderi, ceea ce contabil 
nu ai cum să o faci. 
  Societatea..., 49 miliarde nu este o sumă destul de mică. Mai mult de 
atât, operatorul nostru care se numește și operatorul Consiliului Județean nu a fost 
foarte mult ajutat. 
  Spuneați dumneavoastră mai devreme că am pierdut Balta Doamnei. 
Este OK, am pierdut, dar am pierdut și localități unde aveam profit. 
  Ce spunea domnul director, câteva localități în Zona 2, unde am pierdut 
localitățile care aduceau profit societății. 
  Domnul președinte, vreau să vă spun că dacă Societatea Brazi, și- a 
trecut bugetul așa cum a trecut, avea în 2006, 100 miliarde în bugetul ei, iar acum 
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nici salariile nu le dăm, trecem o societate care deja funcționează, care 
funcționează și nu îi aprobăm bugetul. 
  O fi bine, o fi rău? Decide Consiliul județean. 
  Dar trebuie să ne gândim și de unde sunt pierderile, ceea ce dumnealui a 
spus acum, și ultima ședință, dacă bine țineți minte, am spus că vom trece și vom 
discuta și Brazi și Termoelectrica la aceeași discuție de buget. 
  Acum a trecut Brazi, este altă treabă. 
  Dar nu este cazul al doilea an societatea să meargă cu 1 la 12 și mai ales 
că avem 40 și ceva de salariați și vedem că funcționează. 
  Este operatorul nostru, este singurul operator de care ne legăm, dar în 
schimb avem și obligația de a-l ajuta. 
  Eu cred că am putea să ajutăm societatea, că știm bine ce s-a întâmplat 
acum cu ROSAL-ul și tot ce s-a întâmplat în județ, numai societatea ne-a ajutat să 
ducem acolo ce făcea ROSAL în județ și a trebuit rampa de acolo să o folosim. 
  Mulțumesc. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc și eu. 
 
  Dl. Vasile Pătrașcu 
  Îmi pare rău că intru în contradicție cu colegul meu de partid. 
  Această societate a plecat cu un venit -spun pentru consilierii noi- de 870 
miliarde și pot să vă spun fără niciun fel..., că nu mi-e rudă, nu mi-e frate, nu am 
niciun fel de parti-pris cu domnul director. 
  Ca să vii an de an de când ești managerul unei societăți cu pierderi  de 
20, 20,500 miliarde pe an, păi, aceștia sunt banii noștri, ai consiliului județean care 
îi dăm pe pierderi. Nu sunt banii nici ai directorului, nici ai mei, nici... Banii 
consiliului județean, printr-un management defectuos. 
  Indiferent care este situația, că îl susțin unii sau alții din această sală. 
  Vin cu o întrebare. Săptămâna trecută, un CA - de care nu am fost 
informat- prin care i se cerea să i se prelungească contractul de mandat. Păi, măi 
nene, înseamnă că te ceri erou al muncii socialiste, când tu ești pe roșu până în 
inimă! 
  Cum facem asta, măi fraților! Că cineva ne va... 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Nu a fost o referire la Partidul Social Democrat. 
 
  Dl. Vasile Pătrașcu 
  Lăsați, lăsați că vă spun ceea... Nu mă atacați că cine știe! Revin cu o 
întrebare. Cum să face, cum să-i aprobăm, când dânsul lucrează de 3 ani fără să-i 
avizăm un buget. Pentru că-n totdeauna -și colegii noștri știu- când venea vorba să 
discutăm Termoelectrica „ciocu mic”. Nu se mai făcea, ai să-și prezinte și el ce a 
făcut, ce-a dres... 
  Pentru că era numai pe pierdere. Vin acum și pun o întrebare. Ce facem? 
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  Îl lăsăm în continuare să facă? Foarte bine, nu desființăm întreprinderea, 
este a Consiliului județean, este a noastră și trebuie sprijinită, chiar dacă din 
licitație a fost aruncată, pe drept sau pe nedrept trebuie să o susținem. 
  Dar atunci considerăm că începem un control al directorilor, al celor care 
au condus această întreprindere să vedem dacă ei mai sunt în stare, sau capabili, 
sau să ne spună în 4 ani dacă au prezentat un plan de redresare a societății. 
  Vă mulțumesc. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Și eu vă mulțumesc. Aș..., imediat domnul Tudora, vă dau cuvântul. Vă 
spun ceva. Nu pot să cuantific pentru că nu este atributul meu munca făcută, 
prestată de către domnul director. 
  Eu pot doar să mă uit pe cifre. Au scăzut, să știți. Au scăzut destul de 
mult pierderile. 
   
  Dl. Gheorghe Necula 
  Dar sunt pierderi. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Sunt din amortizări și provizioane. 
  Vreau să vă spun că Rampa, față de alte astfel de unități care au 
funcționat este una foarte corectă. Plătește provizioanele pentru închiderea Rampei. 
  Noi avem o situație la Bănești unde firma APASCO nu a plătit aceste 
provizioane și noi nu putem închide acea Rampă, pentru că trebuie constituit un 
fond din care să se închidă, iar legea așa spune. 
  Amortizarea. Amortizarea este amortizarea de la Stația de sortare. O 
investiție care, chiar dacă până în acest moment, să spunem, că nu a funcționat la 
un randament cuvenit, ea este de o importanță foarte mare pentru că se află în 
Strategia și Master Planul nostru de colectare a deșeurilor și care, vă spun ceva, va 
fi o mină de aur pentru societate, dacă vor ști să o exploateze cum trebuie. 
 
  Dl. Toma Pințoiu 
  Singura din județ. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Nu. Mă scuzați, mă scuzați că vă contrazic. 
  Avem trei stații de sortare în județ. 
   
  Dl. Toma Pințoiu 
  E semiautomată. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Și a ținut-o 2 ani închisă. 
  Vreți să vă certați cu mine? 
 
  Dl. Toma Pințoiu 
  Pentru că s-a făcut….. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Cât timp ați ținut-o închisă, domnul director? 
 
  Dl. Marcel Nica 
  Nu, anul trecut am închis-o. 
 
  Dl. Toma Pințoiu 
  Atât. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Și când i-ați dat drumul? 
   
  Dl. Marcel Nica 
  Acum, la 01 iulie, este repornită. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Deci, un an și jumătate, sau un an. Îmi cer scuze! 
  A ținut-o închisă când ea putea să producă bani pe pet-uri și pe hârtie 
colectată selectiv. Da? 
  Haideți! V-am spus, nu mă stârniți pe mine! 
  Știu că aveți dreptate în ceea ce privește datoriile și în ceea ce privește 
pierderile, știu că sunt în continuă scădere față de 20 și ceva de miliarde. L-am 
felicitat și pe dânsul într-o manieră mai ponderată, pentru că nu pot să-l felicit 
total, sunt de acord că poate redresa această firmă. 
  Din punct de vedere legal nu avem cum să aprobăm un buget pentru că 
nu are avizul economicului, da? 
  Poate să funcționeze cum a funcționat și până acum, iar dacă anul viitor 
ne ajută Dumnezeu și pornit-o pe drumul acesta bun, putem să venim la sfârșit de 
an cu zero sau cu un leu, și putem să-i aprobăm bugetul. 
  Vă rog, domnul Ionică. 
 
  Dl. Eugen Ionică 
  Înțeleg că o să fie o nouă licitație pentru alte zone alte județului, pentru 
deșeuri. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Pentru Zona 7 și pentru Zona 3, 4 și 5. 
 
  Dl. Eugen Ionică 
  Eu nu înțeleg de ce nu intrați într-o asociere? Este o societate...  
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Nu, a vorbit. De ce să nu fim corecți. A vorbit dânsul să se asocieze cu 
alta două firme... 
 
  Dl. Eugen Ionică 



 38 

  Mi se pare logic. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
   ...pentru a se prezenta la licitație. A vorbit. A făcut aceste...  
 
  Dl. Eugen Ionică 
  Eu acuma spun pentru că cunosc din Drăgănești situația, din Drăgănești. 
Au și o stație de sortare acolo... 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Și a vorbit și cu domnul primar. 
 
  Dl. Eugen Ionică 
  Au o companie care este profitabilă. Dumnezeule, de ce nu vă duceți să 
vă puneți unu lângă altul ca să puteți să licitați. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  A vorbit. A vorbit. 
   
  Dl. Marcel Nica 
  Așteptăm să apară caietul de sarcini să… 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Și să sperăm că de data aceasta, nu-l mai contestă dânșii. 
 
  Dl. Eugen Ionică 
  Cine? 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Păi dânșii l-au contestat. 
 
  Dl. Eugen Ionică 
  N-am știut. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Domnul Tudora, eu nu am uitat că ați ridicat mâna. Vă rog! 
   
  Dl. Dorin Tudora 
  Mâna am ridicat-o mai devreme. 
  Nu. Voiam să spun că am urmărit ce a spus fiecare coleg, în ideea în care 
analiza unui manager, trebuie să fim un pic atenți când se face. Este un cumul de 
cauze. Eu cred că aceste cauze trebuie urmărite și analizate atent și... totodată, 
managerul întra-adevăr este răspunzător de ceea ce se întâmplă în firma respectivă 
sau societatea respectivă, dar în același timp spun, că și celelalte cauze pierderea 
societății nu este neapărat vina managerului.   
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
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  Dacă, vă spun ceva. Este adevărat ceea ce a spus dânsul, eu pot să vă 
spun, dacă la Brazi datoriile au venit dintr-un proces în instanță… 
 
  Dl. Gheorghe Neaga 
  Corect. Și a ajuns pe zero pe munca lor, fără să-i ajute nimeni. Deci nu 
se compară situația de la Brazi cu Termoelectrica. E munca lor. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  La Termoelectrica să știți că totuși de la 125 de angajați să ajungă la... 
Cât mai avem?  
     
  Dl. Marcel Nica 
  65. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  La 65, în trei ani de zile. Să păstreze și..., multe din active, ultimul demers 
făcut ca să diminueze costurile a fost plecarea din sediul pe care-l aveau, care era 
foarte mare și costisitor, în sediul de la Lumina Verde, unde plătesc o chirie foarte 
mică, de 2 euro și ceva pe metru pătrat. Deci vreau să vă spun că au făcut destule 
demersuri pentru rentabilizare și pentru scăderea acestor pierderi. Din punctul meu 
de vedere. Dar, să știți că sunt foarte de acord și cu domnul Pătrașcu, că ar trebui să 
existe o analiză. Din propria mea analiză, eu cred că totuși, pași destul de mari au 
fost făcuți, pentru rentabilizarea atât a Parcului Brazi cât și a acestei societăți. Dacă 
mă întrebați pe mine, ar trebui extinsă un pic activitatea la Parcul Brazi și un pic 
restricționată la Termoelectrica în următorul sens: se poate trăi ca societate dintr-o 
rampă, din administrarea unei rampe și unei stații de sortare, atât de bine, încât s-ar 
putea să nu fie nevoie nici măcar să mai fie operator de servicii de colectare a 
deșeurilor. Dacă mă întrebați. Dacă dânsul, totuși este un specialist în acest 
domeniu, și să știți...  
 
  Dl. Vasile Pătrașcu 
  În gunoaie. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Da, în gunoaie, dacă vreți să formulăm așa domnule Pătrașcu. În deșeuri, 
spun eu. Și cred că ar trebui să-l ascultăm. Dar eu sunt de acord cu ce a spus 
domnul Pătrașcu și cu domnul Ciolac. Eu cred că ar fi benefic pentru toată lumea, 
ca să avem o idee cât mai clară asupra problemelor acestor societăți. Poate în 
anumite privințe putem să-i și sprijinim cu experiența noastră, din anumite domenii 
și să ne uităm dacă putem întrezări vreo soluție, vreo oportunitate pentru aceste 
societăți. 
  Doamne ajută, Parcul Ploiești merge destul de bine acolo. Cred că au și 
reușit prin arhivă, prin panouri solare, să-și diversifice un pic veniturile sau să 
scadă pierderile sau costurile. 
  Vă rog! 
 
  Dl. Dan Ciolac 
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  Ajungem, am ajuns după câțiva ani să facem o analiză, la o societate 
comercială a... Discutăm exact în cadru a ceea ce spuneam că periodic trebuie să ne 
aplecăm asupra acestor societăți. Se știa de foarte multă vreme că acolo sunt niște 
probleme. Acum aflu și eu anumite lucruri. Vă felicit că, chiar le discutați și știți ce 
este acolo, și probabil că știți și unde s-a greșit. 
     
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Da. 
     
  Dna. Ludmila Sfîrloagă 
  Nu fi rău! 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Nu sunt rău, nu sunt, nu sunt. Da. 
  Știm cu toții unde s-a greșit. Erau alte vremuri, alți oameni, alte 
obiceiuri. 
 
  Dl. Dan Ciolac 
  Da nici eu nu intru în amănunte privind istoricul, dar ajungem la un 
moment în care lucrurile nu mai pot continua...  
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Pe același făgaș. 
 
   
 
  Dl. Dan Ciolac 
  La modul la care au fost. Poate că ar fi bine, nu știu cât este de legal, ca 
de acum înainte bugetele la societățile...  
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Unde suntem acționar unic sau majoritar. 
 
  Dl. Dan Ciolac 
  ...să le votăm cu două treimi..., sau cu majoritate calificată, cum doriți? 
Poate că e de luat în calcul lucrul acesta. 
 
  Dl. Vasile Pătrașcu 
  Va genera multă dezbatere… 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Vreau să vă spun că la nivelul Guvernului tocmai s-a..., s-a trecut o lege 
de Senat … 
 
  Dl. Gheorghe Neaga 
  Nu, dar e bine să răspundă și ei…. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  ...de Senat, în care două treimi rămân doar pentru ce înseamnă 
concesiuni active patrimoniale. Restul, orice proiect nu va mai avea nevoie de două 
treimi. S-a scos, a trecut deja de Senat. O să ajungă...  
 
  Dl. Dan Ciolac  
  E o propunere, pentru că în momentul în care nu ești foarte sigur...   
  Domnul coleg! Vă rog frumos. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Colegii parlamentari, și ai dumneavoastră și ai mei. 
 
  Dl. Dan Ciolac 
  Discuțiile în amănunt sunt generate de aceea situație în care votul... 
 
  Dl. Gheorghe Neaga 
  Politic. 
 
  Dl. Dan Ciolac 
  Pentru a trece o, un proiect de hotărâre, este mai delicat de obținut, deci 
de obținut majoritatea, adică jumătate plus unu. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Am înțeles. 
 
   
  Dl. Dan Ciolac 
  La toate este valabilă.  
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Dacă tot am stabilit că vom contura o astfel de comisie, as vrea să văd 
dacă sunt doritori? Nu de alta, pentru că sigur trebuie să facă parte economicul. 
Mie chiar mi-ar plăcea.  
  Vreți pentru fiecare societate în parte să stabilim o altă comisie? Sau o 
comisie pentru toate societățile? 
 
  Dna. Ludmila Sfîrloagă 
  Propunem la diverse. 
 
  Dl. Gheorghe Neaga 
  Data viitoare. 
   
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Suntem la Diverse. Nu de alta, da să am un proiect pentru ordinea de zi 
următoare: „Constituirea unei comisii pentru activitatea Parcurilor”. 
 
  Dl. Gheorghe Neaga  
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  Domnule președinte, liderii de grup vin cu propuneri. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Liderii de grup vin cu propuneri. 
 
  Dl. Gheorghe Neaga  
  Deci liderii de grup vin cu propuneri la domnul președinte. 
 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 
  Vă rog! 
 
  Dl. Ionel Pîrvu 
  Două secunde decât vreau să vă rețin cu..., dacă tot am ajuns la tema 
deșeurilor, voiam să ridic o problemă chiar pentru viitor, mai ales că înțeleg că vor 
fi anumite zone scoase la licitație pentru colectarea deșeurilor, trebuie să facem 
ceva cu colectarea selectivă a deșeurilor. Vreau să vă spun că la ora actuală 
ROSAL-ul, care a câștigat anumite zone, nu face nimic sau nu vine cu nimic în 
întâmpinarea celor care vor să colecteze selectiv. Cred că noi de la județ de aici, ar 
trebui să le impunem anumite lucruri, poate chiar prin Caietul de Sarcini dacă mai 
este posibil, pentru a putea colecta selectiv. Există dorința unei părți de populații, 
dar cred că și cealaltă parte, o parte din cealaltă  parte de populație, dacă îmi este 
permis să spun așa, va achiesa la lucrul acesta de a colecta selectiv. La ora actuală 
nu prea există posibilitatea, și mă refer aici mai ales în mediul rural, de a colecta 
selectiv. Trebuie gândit ceva împreună cu ei, pentru că există și taxa aceea, sau 
penalitatea, sau amenda care ni se va pune. La ora actuală atrag atenția că chiar 
dacă am scăpat de taxa de mediu, înțeleg că nu există cadru legislativ pentru 
aplicarea ei, iar ea peste câteva luni de zile va reveni în plata facturilor și atunci va 
fi o problemă cu plata gunoiului, care începe să se ridice la o anumită valoare 
pentru unele gospodări destul de importantă, iar dacă vom face colectarea selectiv, 
cred că și această factură într-un fel sau altul ar putea fi diminuată. Și este foarte 
important.  
 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 Este foarte pertinentă afirmația. 
 Vreau să vă spun că nu am scăpat încă de taxa de mediu. Într-o ședință, 
cât mai rapidă a Guvernului României va fi...   
 
 Dl. Eugen Ionică 
 Ce a spus ? Ea este…? 
  
 Dl. Bogdan Andrei Toader 
 ...va fi ea scoasă, dar vreau să vă spun că am discutat în această privință 
cu domnii de la ROSAL, cei pentru Zona 2, 6, care include și Păuleștiul, o zonă 
foarte rurală, dar..., am picat de comun acord cu dânșii pentru introducerea sacilor 
de gunoi pe trei culori diferite, care să fie pentru materialele reciclabile, și în 
același timp dânșii să treacă cu două mașini concomitent. Într-una se ridică gunoiul 
menajer, cel din pubelă, iar în cealaltă mașină sacii de coloraturi diferite, pentru 
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