ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova
din data de 20 iulie 2021, ora 18,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 512 din
20.07.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnii
Tudone Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului
județean Prahova și următorii 30 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu,
Apostolache Mihai Cristian, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela,
Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru
Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu
Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena,
Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina,
Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae,
Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae,
Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.
La ședința Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova.
Au lipsit: doamna consilier județean Chițu Adina-Elena și domnii consilieri
județeni Ardeleanu Vasile, Ciolac Dan și Țurcanu Andrei-Cosmin.
La ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului județean a participat, de
drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului județean Prahova au
participat: dna Anna Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean
Prahova; dl Dorin Ilian Lețea, directorul executiv al Direcției Proiecte cu Finanțare
Externă și dna Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și
Achiziții Publice.
Dl Dumitru Tudone
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt 6 absenți, prezenți 31, ședința este staturară conform cvorumului cerut
de lege.
Supun la vot proiectul ordinii de zi, cu Proiectul unic privind desemnarea
membrilor în primul consiliu Director al Asociației de Dezvoltate Intercomunitară
„TERMO PRAHOVA”.
Cine este împotrivă?
Dl Mihai Cristian Neagu
Împotrivă.
Dl Dumitru Tudone
Abțineri?
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi
„pentru” și 1 vot ,,împotrivă” (domnul consilier județean Mihai Cristian Neagu),
cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în primul Consiliu
Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”TERMO PRAHOVA” –
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și 6.
Dl Dumitru Tudone
Cu 30 voturi ,,pentru” și unul ,,împotrivă”, ordinea de zi a fost aprobată.
Înainte de a trece la supunerea la vot a proiectului de pe ordinea de zi, mă
văd nevoit să vă aduc la cunoștință că, la Registratura Consiliului județean, a fost
înaintată de către Judecătoria Ploieșt, o cerere cu mențiunea de a depune anumite
documente până la termenul de mâine, dacă nu o să obținem amânare, și pentru a
nu se obține amânare, trebuia să numim primele organe de conducere, în speță,
primul Consiliu Director.
Consiliul Director, conform Statutului aprobat în ședința anterioară, este
nominalizat din rândul AGA. AGA este compusă din reprezentanții Județului și
reprezentanții Municipiului. Reprezentanții Județului sunt: președintele și 3
funcționari publici, iar reprezentantul Municipiului: primarul și cu încă două
persoane desemnate - nu le rețin.
Pentru a numi primele organe care să compună Consiliul Director, trebuie să
desemnăm din rândul membrilor AGA, desemnați în ședința anterioară, în speță
sunt funcționarii publici: Lețea Dorin, Tincă Alina Georgiana și Gheorghe Valentin
Stelian, care vor fi înaintați, la termenul de mâine, din data de 21, pentru a
eficientiza obținerea personalității juridice.
Dacă sunt întrebări în acest sens?
Dl Mihai Cristian Neagu
Am eu o întrebare.
De ce aflăm abia cu 30 de minute înainte, despre această ședință, și că
trebuie să numim urgent?
Ce ați făcut în prima parte a zilei?
Dl Dumitru Tudone
Domnul Neagu, ați aflat cu 30 de minute înainte, pentru că în prima parte a
zilei..., a intrat în cursul zilei, după ora 12,00 la mapă, această hârtie, am
redirecționat-o și mi-a venit cu propunerea în vederea promovării acestui Proiect
de hotărâre. Am luat legătura și cu Municipiul și Municipiul a introdus peste
ordinea de zi, într-o ședință, astăzi, și pentru a nu se tergiversa obținerea
personalității juridice, am convocat această ședință. Nu este de o complexitate
ieșită din comun, ca să desemnăm 3 persoane, care sunt deja desemnate și a fi
nominalizate ca prime organe în cadrul Consiliului Director. Nu văd o
complexitate, nu văd o problemă.
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Dl Mihai Cristian Neagu
Da. Înțeleg că nu vedeți o problemă, dar eu văd și nu cred... mă rog, nu se
îndreaptă comentariul împotriva dumneavoastră, pentru că nu ați transmis
hotărârea judecătorească, asta e limpede. Dar este enervant faptul că trebuie să
aflăm de la o oră la alta...
Dl Dumitru Tudone
Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar pentru a urgenta nu am ce să spun
altceva. Punctul nostru de vedere este să urgentăm cât se poate de mult obținerea
personalității juridice pentru această Asociație, pentru a putea demara Proiectul
european pe termie, cât mai repede.
Dl Emil Calotă
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Emil Calotă
Am o rugăminte la dumneavoastră.
Cred că domnul Neagu, în intervenția dânsului, procedural, nu poate fi de
acord cu modalitatea de a convoca atât de ex abrupto, o ședință de plen a
Consiliului județean.
Chiar cu principiul acesta ar separării puterilor, prevăzut de Constituție, în
România, dialogul cu ,,puterea judecătorească” putea să ajungă la o formulă prin
care convocarea Consiliul județean să nu fie de genul acesta, ,,pompieristic”.
Eu, repet, pentru ADI ,,TERMO PRAHOVA”, misiunea pe care o are este
foarte grea. Bănuiesc că ,,puterea judecătorească” v-a anunțat, totodată, că intră în
vacanță și atunci ar fi însemnat ca punerea în discuție a acordării personalității
juridice, pentru ADI ,,TERMO PRAHOVA”, să se fi amânat până în septembrie.
Cred că acesta era argumentul cel mai important, pentru că altfel, și vă spun din
experiență, o discuție cu președintele judecătoriei sau cu oricine, capabil să poarte
un dialog vis-a-vis de convocarea unui consiliu județean, putea să fie utilă, pentru a
preveni o discuție de genul acesta.
Toți colegii prezenți... eu, personal, îi admir pentru disponibilitate și pentru
modul în care participă la această ședință, dar pe viitor este de evitat o convocare
de tip ,,pompieristic”, într-o jumătate de oră, a unei ședințe de plen. Asta e tot.
Sigur că vom vota, pentru că înțelegem urgența și necesitatea votului, dar
astfel de lucruri trebuie evitate pe viitor.
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Mulțumim, domnul consilier.
Credeți-ne că am făcut tot ce se poate. În momentul în care s-a dat termenul
pe 21, am făcut chiar o cerere de strămutare în avans a acestui termen, motivat de
urgența acestui proiect și de necesitatea implementării cât mai rapide. Ni s-a
respins și cererea de mutare în avans.
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Dacă acum...
Deci... Am purtat o discuție, vă rugăm să ne credeți, cu ,,puterea
judecătorească”, exact cum spuneți, pentru a ne armoniza și a veni în întâmpinarea
tuturor problemelor. Dar dacă acum a apărut, haideți să nu ratăm 7 zile, sau eu știu
ce termen o să dea și să trecem peste orice moment și să aprobăm proiectul de
hotărâre, care este în interesul tuturor.
Bun. Dacă mai sunt...
Dl Mihai Cristian Neagu
Vă rog să-l luați în calcul și pe domnul Țaga, pentru că am văzut că a intrat.
(Domnul consilier județean Țaga Gabriel participă la lucrările ședinței
Consiliului județean).
Dl Dumitru Tudone
Da, l-am luat.
Dacă mai sunt alte observații?
Dl Rareș Dan Enescu
Eu, domnule președinte de ședință.
Am speranța că Raportul și Referatul de ședință sunt semnate, așa cum au
fost ele prezentate, adineauri, pe e-mail.
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Rareș Dan Enescu
Bun.
Grupul nostru va susține acest proiect...
Dl Dumitru Tudone
Mulțumim.
Dl Rareș Dan Enescu
...pe considerentul transmis de domnul Calotă.
Vă mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Mulțumim.
Alte observații?
Dacă nu mai sunt alte observații, permiteți-mi să supun la vot proiectul de
hotărâre.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi
„pentru” și 1 vot ,,împotrivă” (domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian).
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Dl Dumitru Tudone
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Mulțumim și ne scuzăm încă o dată de deranj și de ora târzie.
O zi bună!
Ședința s-a încheiat la ora 18:20.

p.PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Dumitru Tudone

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan
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