
 1 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Prahova 

din data de 21 septembrie 2015, ora 15,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 278 din 

16.09.2015 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi următorii 

35 de consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Ionescu Radu Cezar Liviu, 

Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, David 

Simona, Dobre Adrian Florin, Donache Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir 

Florin Auraş, Fenichiu Ion Marius, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius 

Dumitru, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula 

Gheorghe, Negoi Constantin, Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Niculescu 

Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, Petrescu Victor, Pinţoiu 

Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Tabacu 

Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter David Andrei. 

 A lipsit domnul consilier judeţean Enescu Rareş Dan. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dna Fabioara Ionescu, administratorul public, Consiliul judeţean Prahova; 

dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; dna Livia 

Barbălată, directorul executiv al Direcţiei patrimoniu; dna Luminiţa Sînziana Iatan, 

Arhitectul şef; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei 

absorbţie fonduri europene; dna Anca Popa, şeful Serviciului investiţii în 

infrastructură din cadrul Direcţiei tehnice; dna Alina Georgiana Tincă, şeful 

Serviciului juridic contencios, relaţii publice, Monitor Oficial, ATOP; dna Elena 

Ion, consilier în cadrul Serviciului resurse umane; dl. Robert - Adrian Stănescu, 

şeful Serviciului transport din cadrul Direcției tehnice;  dl. Cristian Topală, şeful 

Serviciului administrare clădiri; dl. Andrei Gabriel Tudor, directorul Societăţii 

Comerciale „Ploieşti Industrial Parc” S.A.; dna Lia Maria Voicu, preşedintele 

Fundaţiei „Constantin Stere”; dna Mita Enache, directorul Camerei agricole 

judeţene Prahova; dl. Marius - Andrei Dinu, managerul Spitalului  Obstetrică - 

Ginecologie Ploieşti şi reprezentaţii presei. 

  

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bună ziua! 

  Haideţi, vă rog, să ne luăm locurile în sală! 

  Bun. Bine aţi venit la şedinţa Consiliului judeţean. Este o şedinţă 

extraordinară, după cum bine ştiţi. Este o şedinţă ordinară pe luna septembrie. Îmi 

cer scuze! 

  Aş fi vrut să mai aşteptăm să vină şi doamna Viorica Vasile. Am înţeles 

că întârzie un pic, dar… 
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  În acest moment, avem doar două absenţe, cu dânsa, trei: domnul Mircea 

Cosma, domnul Rareş Enescu şi doamna Viorica Vasile, până ajunge la şedinţă. 

  În primul rând, aş dori să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect. 

  Este proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare la Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Ploieşti. 

  Vă spun, sincer, proiectul este iniţiat de mine şi de membrii Comisiei de 

sănătate. 

               Domnul Niţă, care este membrul CA-ului de acolo, a insistat ca acest 

proiect de hotărâre să vină astăzi pe ordinea noastră de zi, pentru că este destul de 

important pentru Spitalul de Obstetrică – Ginecologie. 

  Dacă aveţi vreo problemă cu ordinea… în primul rând, cu suplimentarea 

ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Acum, revenind la ordinea de zi, cu tot cu suplimentare, dacă aveţi 

alte propuneri sau amendamente? 

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

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean 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 24 august 2015.  

  2. Proiect de hotărâre  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, precum și rectificarea 

bugetului propriu al Județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea 

Consiliului județean Prahova pe anul 2015 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localități 

din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2015 

în vederea realizării unor obiective de interes public - iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială 

„Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea terenului format din patru loturi în 

suprafaţă totală de 450.000 mp situat în comuna Ciorani - iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. 

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea, cu acordul părților, a 

Contractului de concesiune nr. 17/30.06.2003 încheiat între Fundația „Constantin 

Stere” și Consiliul Județean Prahova și cesiunea acestuia către Muzeul Județean de 

Științele Naturii Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte 

al Consiliului judeţean Prahova. 

    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A. 
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- iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Prahova.     

  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special 

-iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Prahova.   

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

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

domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reparația 

Grădiniței de copii din comuna Șipoteni”, propus de Raionul Călărași din 

Republica Moldova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al 

Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Ludmila Sfîrloagă și 

Georgiana Diana Niculescu și de domnii consilieri județeni Toma Pințoiu, Dănuț 

Marcel Cornea și Dumitru Daniel Neagoe.   

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului 

„Renovarea drumului de acces spre satul Cazangic”, propus de Raionul Leova din 

Republica Moldova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al 

Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Ludmila Sfîrloagă și 

Georgiana Diana Niculescu și de domnii consilieri județeni Toma Pințoiu, Dănuț 

Marcel Cornea și Dumitru Daniel Neagoe. 

 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă 

pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Prahova, în instituţiile publice şi serviciile publice aflate sub autoritatea sau în 

subordinea Consiliului Judeţean Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.  

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești - iniţiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de 

doamnele consilier județean Simona David și Elena Iuliana Dosaru și de domnii 

consilieri județeni Gheorghe Neaga, Florin Auraș Dragomir și Remus Iustin Nică.

 13. Diverse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea Procesului - Verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova, din data de 24 august 2015. 

  Din câte ştiu eu, a fost depus câte un exemplar la mapă, la fiecare 

Comisie. 

  Dacă aţi avut timp, sau dacă aveţi anumite nelămuriri, în privinţa 

Procesului – Verbal de la şedinţa anterioară… Dacă nu, vă supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul doi avem un proiect de hotărâre, privind repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi 
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comunale, precum şi rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor 

instituţii din subordinea Consiliului judeţean Prahova. 

  După cum aţi văzut, în acest proiect, Guvernul României ne-a alocat din 

taxa pe valoare adăugată, o sumă pentru drumurile judeţene şi comunale, o sumă 

de 7 milioane de lei: 3,5 s-au dus pentru investiţia noastră „Reabilitarea drumurilor 

judeţene, covoare asfaltice, etapa a-II-a”, iar o sumă de aproximativ 2 milioane, se 

duce către localităţi care au cerut, prin adrese scrise, sume, pentru a-şi reabilita 

drumurile pe care le au în interiorul comunelor, sau, după caz, oraşele care au în 

administrarea lor drumuri judeţene şi care au vrut să le reabiliteze. 

  Aici vorbim despre Băicoi, Vălenii-de-Munte, Câmpina, iar la comune, 

Albeşti, Brebu, Izvoare, Lapoş, Păcureţi, Proviţa de Jos, Tinosu. 

  Cred că aţi citit proiectul de hotărâre. 

  Dacă aveţi probleme la acest punct? Dacă nu, vi-l supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul trei avem proiect de hotărâre privind asocierea judeţului 

Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului 

pe 2015, în vederea realizării unor obiective de interes public. 

  Am discutat cu liderii fiecărui grup politic, am discutat cu membrii 

Comisiei de buget – finanţe, iar lista de asocieri v-a fost adusă la cunoştinţă în 

mape. 

  Am încercat să avem toate cele 104 localităţi. 

  Anumite localităţi nu au făcut solicitare, deci nu puteam să le prindem, 

vă daţi seama, din propria noastră iniţiativă. 

  Pentru cei care au cerut, în măsura posibilităţilor şi a proiectelor pe care 

le aveau în derulare, am alocat sume.  

  Dacă aveţi aici amendamente… Vă spun, sincer, eu o să am unul singur. 

Domnul Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulţumesc. Cred că este o mică eroare de redactare, dar cu rugămintea 

ca la primăria Proviţa de Sus să fie modificată suma, în sensul de a creşte cu 30 mii 

de lei şi diminuată suma de la Poiana Câmpina. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă spun, sincer, aş prefera să-i mărim suma cu 30 mii la Proviţa, fără să 

diminuăm la Poiana Câmpina, întrucât şi eu am un astfel de amendament la 

Păcureţi, să fie mărit cu 50 mii. Dintr-o eroare, mi-a scăpat mie şi îmi recunosc 

vina. 

  Dânsul a solicitat 200 mii şi noi am trecut 150 mii. 

  Deci, mărim, suplimentăm, la amândouă localităţile, la Proviţa de Sus cu 

30 mii, pentru că ştiu că este pentru iluminatul care este pe fonduri europene şi la 

Proviţa, pentru un drum care trebuie… la Păcureţi, da, este vorba despre un drum 

care trebuie neapărat consolidat. 
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  (Doamna consilier judeţean Vasile Viorica participă la lucrările şedinţei). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Deci, cu aceste două amendamente, eu vă supun… Dacă vreţi, supunem 

la vot amendamentele, separat. Cine este pentru Proviţa de Sus, pentru 

suplimentarea sumei cu 30 mii? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru localitatea Păcureţi, ca suma să fie suplimentată de la 150 mii la 

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

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aş vrea să ţineţi cont că a ajuns şi doamna Viorica Vasile şi… Vă rog, 

doamna Dovîncă! 

 

  Dna Maria Dovîncă 

  Aici ar trebui să spuneţi, având în vedere că am trecut de punctul 1, cu 

bugetul, că aceste suplimentări vor fi alocate de la capitolul de „Bunuri şi servicii”, 

din bugetul propriu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Mulţumim. 

  Acum vă propun să votăm hotărârea, în ansamblul ei, cu amendamentul 

făcut şi de doamna Dovîncă, că trebuie modificat şi… 

 

  Dna Maria Dovîncă 

  Şi sursa. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

                …şi sursa. Și bugetul şi sursa. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc frumos. 

  Proiectul numărul patru de pe ordinea de zi este un proiect pe care l-am 

avut şi în şedinţa trecută. 

   Este proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 

judeţean Prahova în AGA la Societatea Comercială „Ploieşti Industrial Parc”, 
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pentru vânzarea terenului format din patru loturi în suprafaţă totală de 450.000, 

situat în comuna Ciorani. 

  Aici trebuie menţionate două lucruri: primul ar fi că noi, de-a lungul 

timpului, noi, vorbim aici de Consiliul judeţean şi de „Parcul Industrial Ploieşti”, 

am încercat, de-a lungul timpului, să atragem investitori în acea zonă.  

  Au fost mai multe vizite. Domnul director a spus, undeva, la 20 de vizite 

pe teren. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da, nu am exagerat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Diferiţi oameni de afaceri care au venit din diferite ţări, chinezi, 

germani... 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Marocani, tunisieni. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Tunisieni. 

  Am încercat toate posibilităţile. Nu a fost atractiv. 

  Dacă aveţi aici alte amendamente? Eu vă spun că s-a încercat. 

  Aceasta este ultima variantă, ca aceste patru loturi să fie vândute, iar 

banii, investiţi în alte zone, unde, poate reuşim să atragem. 

  Scopul Parcurilor Industriale este atragerea investitorilor şi crearea 

locurilor de muncă.  

  Noi sperăm totuşi ca, la Bărcăneşti, să găsim investitori dornici, mai ales 

că vom trage acolo utilităţi care să facă terenul mult, mult mai atractiv. Vă rog! 

 

  (Domnul consilier judeţean Danielescu Sebastian a ieşit din sala de 

şedinţă). 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Am o întrebare pentru domnul director: în afara terenului de la Ciorani, 

„Parcul Industrial Ploieşti” mai are şi alte terenuri în judeţ şi care este stadiul lor? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, mai sunt la Mizil… Dar vă spune domnul director. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Bună ziua! În afară de Ciorani, avem „Parcul Industrial Urlaţi”, care este 

ocupat 100%, „Parcul Industrial Mizil”, unde avem o ocupare de... estimăm, de 

15% şi o tendinţă spre ocuparea de 20%, firma „ARCADE” din Mizil, doreşte şi 

am şi semnat deja contract cu ei pentru concesiune, pentru, mă rog, o 

preconcesiune, scuzaţi-mă, mai întâi trebuie să treacă de AGA, pentru 3,4 ha. 
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  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Şi şanse pentru restul? Aşa, după… 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Pentru restul? Ce înseamnă restul? 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  80%, la Mizil, că şi acela stă… 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

                Cunoaşteţi foarte bine zona, am făcut toate eforturile, am pierdut un 

client foarte bun, „BAVIC” Buzău, pentru faptul că… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu aţi avut forţă, s-a dus la Tomşani. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Nu, nu a fost că nu am avut forţă, a fost la un micron de a încheia 

contractul cu dânşii, dar, nu am avut… Pânza freatică, se pare că nu le-a convenit, 

la momentul respectiv. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este bine că au rămas totuşi în Prahova cu investiţia, dar... 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Nu, Mizilul, ni se pare că şi acela stagnează şi nu se întâmplă nimic… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pe acest teren avem 0%, la Ciorani avem 0%. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Ei se ocupă cu partea de lemn, lemn stratificat, el face produse numai 

pentru export. Gândim noi, ei şi-au făcut un planning pentru a face un sediu ATS, 

de format european, în sensul că vine în proximitatea Parcului Industrial, exact în 

prima treime, la intrare şi are posibilitatea de a angaja în jur de 67 de oameni, în 

prima fază. 

  Deci, o hală de producţie! Poate, după ei, să avem şi un… Ce să facem? 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Da. Să sperăm, că speranţa… 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Haideţi, să vă spun o… Sunt foarte scurt. Elementele care survin ca, 

costuri investiţionale, în condiţiile în care ele au fost introduse în perioada 

anterioară, respectiv 2009,   Ciorani, ca să vă spun, dacă nu crează plus - valoare, 

organele ANAF-ului, pot să vină anul viitor sau chiar Camera de Conturi, pentru că 
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avem control deja în ianuarie şi să creeze TVA-ul deductibil pe care îl avem,  să îl 

facă colectat şi costurile toate investiţionale devin nedeductibile fiscal. 

   Deci, şi-ar dori oricine să scape de această caznă, ca să nu mai 

trebuiască să mai plătim 100 mii deductibil statului, pentru… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. Rămânând la noi, aduce costuri. Am înţeles. 

  Bun. Dacă mai sunt şi alte păreri? Dacă nu, vă supun… 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  S-a întâmplat ceva similar în „Parcul Industrial Ploieşti”, în locul 

Fabricii de mâncare, care a avut un proiect iniţial, ştiţi foarte bine… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu era de napolitane, parcă…? 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Nu de napolitane, exact ce este pe amprenta UNINVEST, al cărui proiect 

a costat 444 mii de lei şi ANAF-ul l-a dat jos. 

  Împreună cu doamna Ionescu, am dat jos toate costurile şi am plătit şi 

elementele deductibile şi TVA colectat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Vă supun la vot, atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? Domnul Auraş Dragomir. Avem o abţinere. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru şi o 

abţinere (Florin Auraş Dragomir). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La numărul 5 este proiect de hotărâre privind modificarea, cu acordul 

părţilor, a contractului de concesiune nr. 17 din 30.06.2003, încheiat între Fundaţia 

„Constantin Stere” şi Consiliul judeţean Prahova şi cesiunea acestuia către Muzeul 

de Ştiinţele Naturii. 

  După cum am spus, am discutat, este a patra oară când îl reluăm. Vă rog, 

domnul Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Având în vedere că am avut numeroase discuţii pe această temă şi, 

pentru a ştii toţi colegii din…faptul că, în urma analizei făcute asupra 

documentelor, lucrurile s-au clarificat. 

  Pe terenul respectiv, într-adevăr, este o investiţie făcută, dar este 

suportată de către municipalitatea Ploieşti şi… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este vorba de un gard care… 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  … care, oricum, beneficiază de gardul respectiv, inclusiv Parcul Bucov, 

deci, nu este o problemă, în sensul acesta şi, în urma discuţiilor pe care le-am avut 

la şedinţa pregătitoare, doamna Iatan ne-a confirmat faptul că nu s-a făcut nicio 

altă investiţie în afara zonei celor 15 ha, care rămân, în continuare, în concesiune… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Către Muzeul de Ştiinţele Naturii. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  … către muzeu. De asemenea, valoarea de concesiune… Aici ar fi o 

singură discuţie, dacă, pe viitor, se poate să ne angajăm într-o renegociere, având 

în vedere că preţurile au mai scăzut la terenuri şi am văzut că au mai scăzut, dar… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Au mai scăzut şi cele două părţi, vă daţi seama, la începutul fiecărui an, 

pot să… Depinde cum semnează contractul, pe câţi ani. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Iar, pentru colegi, de reţinut este faptul că acea valoare de concesiune, 

chiar dacă perioada este de 49 de ani, banii pe care noi îi plătim, sunt doar pentru 

25 de ani, deci, teoretic, valoarea concesiunii este la jumătate. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Deci, dacă ar fi să facem calculul respectiv… 

  Dar, cred că mai este loc de discuţie, dacă se poate. Mulţumesc mult. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru puţin. Dacă mai sunt şi alte păreri sau alţi colegi...? Dacă nu, vă 

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  La numărul 6 avem proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2015, pentru Societatea Comercială 

„Ploieşti Industrial Parc”. Dacă domnul director vrea să ne spună... ne-a spus şi 

data trecută, în şedinţa pregătitoare. Vă rog! Este bine ca toată lumea să ştie. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor  

  Deci, prima parte din Nota de fundamentare reprezintă nerealizarea 

vânzărilor de active privitoare la MODPAK... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Urlaţi. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  ... SRL România şi „ECOPROD ENERGY”. 

  Cauzele nu sunt... sunt independente de situaţia creată. Nu au putut să 

încheie contracte de vânzare – cumpărare, deci, veniturile aferente, previzionate... 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Şi au rămas cu concesiunea. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  ... şi au rămas în continuare cu concesiunea. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ne aşteptam, după ce „Procter & Gamble” au făcut societatea, să 

cumpere, acum ne aşteptam şi „MODPACK”-ul, în aceeaşi măsură. 

  Dânsul a previzionat în buget, nu s-a realizat... 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da, este bine să nu ne încărcăm cu ele, ca să zicem că... de palmares. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Că avem venituri. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Da, că avem venituri. 

  Partea... realizarea fermei de panouri fotovoltaice aduce un venit 

suplimentar societăţii, respectiv atinge... mă rog, el crează energie pentru 

acoperirea... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cheltuielilor. 

 

  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  ... a trei pătrimi din iluminatul public, Staţii de epurare, Staţii de 

pompare şi Sedii administrative. 

  Sunt bani, deci, sunt bani care sunt... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă nu ştiaţi, Parcul şi-a construit un... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Din ce bani s-a făcut? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Din banii Parcului... 
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  Dl. Andrei Gabriel Tudor 

  Din banii Parcului. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Din banii lor. 

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   A fost o idee... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Pe terenul lor. 

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   Nu, a fost o idee... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Ce capacitate? 

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   0,222 MW. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   A făcut ca să-şi acopere cheltuielile... 

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   Nu, am acoperit un teren... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    ... pe care le aveau cu... 

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   ... am acoperit un teren care nu putea fi folosit în niciun fel. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Pentru că era foarte aproape de clădirea dânşilor. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Eu credeam că este vorba de mai mulți bani, pentru că... valoarea 

terenurilor pentru un tarif fix la energie solară sub 0,5 MW de 167 Euro... 

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   Da, avem şanse. Am depus dosarul la ANRE pentru trei certificate verzi, 

or să mai vină şi nişte bani din aceia... 

   Şi, ultima parte, reprezintă corespondenţa cheltuielilor aferente 

veniturilor neefectuate cu vânzarea activelor... Cei 38 mii de lei, care sunt 

specificaţi în... Nu ştiu dacă aveţi Nota acolo... 
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   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da, o avem.  

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   Da. Deci, 38 mii de lei aferenţi terenurilor... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Cheltuieli privind activele imobilizate cu aproximativ 38 mii de lei. 

Anulare procedură de vânzare... 

 

   Dl. Andrei Gabriel Tudor 

   ... corespondentă veniturilor care s-ar fi efectuat în perioada anului 

financiar. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Dacă mai aveţi alte comentarii la acest punct? Cred că a fost destul de 

explicit domnul director.  

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

Unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc. 

   Punctul nr. 7 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ special. 

   După cum ştiţi, anul trecut am desemnat, prin Hotărâre de Consiliu, câte 

doi oameni în fiecare Consiliu de Administraţie al Şcolilor cu învăţământ special. 

   Nu cred că au survenit modificări, aşa că noi am... Domnul Manta a spus 

că... Vă rog! 

 

   Dl. Adrian Manta 

   Domnule preşedinte, este normal ca un ploieştean să îmi ţină locul acolo. 

   Sunt din Vălenii-de-Munte, deci, nu cunosc aşa bine realităţile din 

Ploieşti. 

   Este mai bine ca unul să fie, un ploieştean să fie la... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Este vorba de navetă, este mai uşor de ajuns... 

 

   Dl. Adrian Manta 

   Nu, nu este aceasta... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... la Comisie. 
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   Dl. Adrian Manta 

   ... dar, când te solicită cineva, trebuie să fii prezent. Este normal să nu 

mai... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am vorbit cu domnul Niţă Cătălin, colegul nostru şi am zis să facem o 

rocadă: dumneavoastră să vă duceţi la Şcoala specială de la Văleni şi dânsul, în 

locul dumneavoastră, la Şcoala specială nr. 1, parcă, nu? 

 

   Dl. Adrian Manta 

   Da. Vă mulţumesc mult. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Pentru puţin. 

    Doamna Erji? Doamna Popovici. 

 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Acolo, la Şcoala gimnazială specială Filipeştii-de-Târg, mai merge 

domnul Rareş? 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Doamnă, deocamdată, dânsul este luat în calcul şi în cvorumul Consiliului 

judeţean. 

                    Deci, dânsul, ca şi domnul preşedinte, momentan, sunt pe funcţii. Cei 

doi sunt pe funcţii. Nu putem să neglijăm. Când o să aibă drept... 
 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Dar nu şi le pot exercita. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Corect. Este foarte corect. 

   De aceea şi noi aşteptăm să vedem când această interzicere... 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Dacă face parte dintr-un organism, nu îl înlocuim, pe perioada 

suspendării? 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Prin vot, putem să facem acest lucru, dar, pe urmă, tot prin vot, trebuie să 

îl repunem la loc. 
 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Eu cred că ar trebui. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Eu aş fi dorit să aşteptăm să vedem dacă se mai prelungeşte încă o dată 

măsura. Dacă vedem că este cazul, luăm şi acestă măsură, să îl înlocuim. 

   Dar măsura dânsului, care îl privează de anumite drepturi... 
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   Dna Elisabeta Popovici 

   Mulţumesc. Am întrebat. Am întrebat, că trebuia să vină atunci. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Noi ne aşteptăm să se întoarcă în cadrul Consiliului, cât de curând. 

   Acum nu ştim şi nu depinde de noi. 

 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Mulţumesc. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Mulţumesc. 

   Cu amendamentul făcut de domnul Manta şi de domnul Niţă, care vor să 

facă schimb... Vă supun la vot. Mai întâi amendamentul. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Şi acum hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă 

se abţine cineva? Unanimitate. 
 

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

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Mulţumesc. 

   Numărul 7 este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale. 

   Aţi observat, este vorba de cinci curse speciale. Din ce am citit... nu, mă 

scuzaţi, patru. 

   Este vorba de firme private din municipiul Ploieşti, la S.C.MER INVEST 

INDUSTRIES, la Kaufland, la Şcoala Gimnazială, sat Nedelea.  

   Aici, domnul Şepşi... 
 

   Dl. Dan Şepşi 

   Vă rog să se consemneze că nu voi participa la vot. Mulţumesc. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bun. Domnul Şepşi nu participă la vot. Vă mulţumesc. 

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

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 
 

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

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Numărul 9 este proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului 

„Reparaţia grădiniţei de copii din comuna Şipoteni”, propus de Raionul Călăraşi 

din Republica Moldova.  
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   Aici scrie că proiectul este iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader. 

   V-aş ruga... Sunt şi îl susţin, dar ar trebui menţionat că acest proiect vine 

din partea Comisiei de integrare şi, în special, din partea doamnei Ludmila, care a 

ţinut legătura şi a adus toate actele necesare şi trebuie menţionată şi dânsa ca... 

 

   Dna Alina Georgiana Tincă 

   Este şi Comisia menţionată. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader. 

             Da? Nu am văzut... A, corect! Doamna consilier Ludmila Sfîrloagă. 

   Doamnă, încercam să vă mulţumesc pentru că este meritul 

dumneavoastră, în special şi, dacă vreţi să... dacă este nevoie. Doamna Popovici, 

vreţi să vă trecem şi pe dumneavoastră la iniţiatori? 
 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Dar aş vrea să ne treceţi pe toţi consilierii judeţeni... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Cu mare plăcere. 
 

   Dna Elisabeta Popovici 

   ... la aceste proiecte pentru Republica Moldova. 

 

   Dl. Gheorghe Neaga 

   Dacă este, să mergem toţi! 

 

   Dna Elisabeta Popovici 

             Nu, „Să mergem!”, că toţi suntem de acord, da? 

   Şi atunci, toţi să fim iniţiatori! 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă rog! Mulţumesc, doamna Popovici. Domnul Ciolac, vă rog! 

 

   Dl. Dan Ciolac 

   Au fost voci care au discutat, legat de ce posibilităţi legale sunt pentru a 

finanţa. 

   Am văzut la Oficiul juridic, nişte hotărâri, Ordinele, Hotărâri de Guvern 

cred că erau, 1023 şi... 

   Aş vrea să spuneţi, clar, răspicat, să se înregistreze, că aceste proiecte se 

fac în baza unor Hotărâri de Guvern, unor Ordine şi că totul este legal. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Aceste Ordine şi Hotărâri de Guvern sunt invocate, cum a spus şi doamna 

Alina Tincă, în preambulul Hotărârii. 

 

   Dl. Dan Ciolac 

   Mulţumesc. 
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   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă daţi seama că şi noi am căutat posibilităţile legale pentru acordarea 

acestor sume şi pentru aceste finanţări, aşa cum şi Guvernul României a reuşit să 

ducă acolo microbuze şcolare, să finanţeze un muzeu şi noi am căutat 

posibilităţile... 

 

   Dna Ludmila Sfîrloagă 

   Mâine, prin şedinţa de Guvern comună a Guvernului României şi a 

Republicii Moldova, care va avea loc la Neptun, Guvernul României va mai da 100 

milioane de euro Republicii Moldova, ajutor nerambursabil. 

   Deci, ca modalitate legală, este Ordonanţa nr. 14 care ne permite nouă, 

fiind înfrăţiţi cu Raioane din Republica Moldova, în baza contractelor de înfrăţire 

şi cooperare, această finanţare să se poată face în baza Ordonanţei nr. 14, de anul 

trecut. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

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

 

   Dna Ludmila Sfîrloagă 

   Mai am un comentariu... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă rog. 

 

   Dna Ludmila Sfîrloagă 

   ... domnule preşedinte. 

   Vă rog frumos, cum a solicitat doamna Popovici, să ne treceţi pe toţi 

iniţiatori, că toţi iubim Moldova. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bun. Cu acest amendament... nu cred că mai are rost să îl votăm şi pe 

acesta, că... 

   Cu acest amendament, vă supun la vot Hotărârea. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Mulţumesc. 

   Numărul 10 este proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării 

proiectului „Renovarea drumului de acces spre satul Cazangic”. 

   Este din Raionul Leova, raion cu care suntem înfrăţiţi încă de acum doi 

ani, sau trei ani? Încă de acum doi ani. 

   Din păcate, doamna preşedinte Eufrosina Creţu nu mai este preşedinte. 

   Noi atunci am făcut această promisiune şi de abia acum reuşim să ne 

ţinem de ea, dar observă şi dânsa că, până la urmă suntem nişte fraţi şi ne ţinem de 

promisiuni. 
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   Dacă, aici, cu acelaşi amendament... 

              Vă rog ca toţi consilierii judeţeni să fie trecuţi ca iniţiatori. Vă supun la 

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

 

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

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Cu doamna Eufrosina m-am întâlnit la Tomşani, sâmbătă, la ziua 

comunei. 

   Vă rog, domnul Manta! 

 

   Dl. Adrian Manta 

   O singură problemă: dacă în partea dreaptă, sus, la antet, nu ar mai trece 

pe litere chirilice, ar fi extraordinar de bine. 

 

   Dna Ludmila Sfîrloagă 

   Din păcate, aici, pot să vă răspund eu: încă nu s-a schimbat Legea 

administraţiei în Republica Moldova. Din cauza aceasta sunt obligaţi. 

   Da, când se va schimba legea, cu dragă inimă. 

   Cum Ministrul Transportului i-a obligat pe toţi să folosească limba 

română, din păcate, alţi miniştrii încă nu îşi fac treaba. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc. Am votat, cu amendamentul de a-i trece pe toţi. 

   La numărul 11, proiect de hotărâre privind stabilirea creşterilor salariale 

ce se acordă pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al Consiliului 

judeţean Prahova, în instituţiile publice şi serviciile publice aflate sub autoritatea 

sau în subordinea Consiliului Judeţean Prahova. 

   Vă spun, sincer, s-a discutat foarte mult cu sindicatele, s-a discutat foarte 

mult cu Direcţia noastră economică, s-a discutat şi mai mult cu Direcţia de Finanţe 

Publice Prahova. 

   Ce s-a întâmplat la noi, s-a întâmplat şi în alte judeţe. Nu suntem un caz 

singular. 

   Noi suntem unul dintre puţinele judeţe care nu avem plafon. Nu avem 

plafon de salarii. 

   În plafonul nostru este inclus şi Spitalul şi tot ce înseamnă Sănătate, adică 

Spitalul Judeţean şi Maternitatea şi este inclusă şi Direcţia de Protecţia Copilului, 

D.G.S.A.P.C.-ul. 

   Bani, fizic, cum am explicat şi cu alte ocazii, există pentru aceste creşteri 

salariale. 

   Din păcate, plafonul, în acest moment, nu ne permite să acordăm aceste 

creşteri. 

   Propunerea mea, ca şi cel care iniţiază această hotărâre este să avem dată 

această hotărâre, pentru ca, în momentul în care plafonul nostru va fi modificat şi 

vor fi îndeplinite cele două condiţii de buget şi de plafon, cumulativ, în acel 

moment, această hotărâre să intre în vigoare, să nu mai trebuiască să mai aşteptăm, 
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să mai dăm încă o dată o hotărâre şi oamenii să creadă că există rea-voinţă în 

acordarea acestor creşteri care sunt stipulate prin lege. 

   Noi nu am făcut altceva decât să reiterăm ceea ce scrie în Hotărârea de 

Guvern, în Ordonanţa de Guvern nr. 27, dacă nu mă înşel, pe 2015.  

   Aceasta a fost expunerea mea, ca iniţiator. 

   Acum, vă rog, dacă aveţi alte păreri? Vă rog, domnul Dobre. 

 

   (Domnul consilier judeţean Danielescu Sebastian a revenit în sala de 

şedinţă). 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Mulţumesc. 

   Mi-aş dori ca, la următoarea şedinţă, după ce se aprobă acest proiect de 

hotărâre... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   El nu intră în vigoare, vă menţionez, decât... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Nu, nu, am înţeles. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... în momentul în care  avem plafon. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   O.K. Aş dori, dacă se poate, din partea Direcţiei economice, să se facă o 

prezentare cu privire la sumele - având în vedere acest 12% -, sumele necesare, în 

vederea acoperirii acestei creşteri... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Până la sfârşitul anului. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   ... până la sfârşitul anului, pentru că apoi discutăm de bugetul... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Anului viitor. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   ... anului viitor. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. Nicio problemă. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Mulţumesc. 

 



 19 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă daţi seama că deja au făcut anumite calcule. 

   Au fost făcute pentru a solicita plafonul. 

   Vă daţi seama că, şi noi când am solicitat, am solicitat în baza unor cifre 

calculate la ceea ce ar însemna această creştere de 12%. Bun. Vă mulţumesc. 

Dacă... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Vreau să spun şi eu ceva. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă rog, domnul Cornea! 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   În Expunerea de motive, citez: „Poate beneficia de o creştere salarială de 

până la 12% calculată asupra salariului...” Este obligatorie? 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Nu. Putem să dăm 8, 7, 10 şi 1. Am luat... 

   Deci, aşa a spus şi Ordonanţa, aşa spunem şi noi. Se va face diferenţiat. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Şi cum se va hotărî această majorare... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă spun, sincer... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   ... diferenţiată? Aceasta, în condiţiile în care avem 22%, 23% bugetul 

cheltuit, în condiţiile în care, în momentul în care cer o anumită informaţie, ţi se dă 

alta...  

               Spuneţi că vreţi să arătaţi că nu există rea-voinţă, dar, din partea cealaltă, 

ce vedem? 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vreau să vă spun că... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea  

   Bun. Şi mai am... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... bugetul la investiţii a crescut. Nu mai suntem... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Bun. Şi, în acelaşi timp, poate am să fiu răutăcios pentru unii, aş dori să 

adoptăm şi un buget minimal pentru un studiu cu arborii genealogici din Consiliul 

judeţean şi modul cum s-au făcut încadrările aici. 
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   Poate atunci o să vedem... poate facem o mărire de salarii pe familii... pe 

arborii genealogici... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Ar trebui să mergem în „antichitate” şi să vedem din anul 1996, vă daţi 

seama că... S-ar putea fin, afin, nu ştiu, găsim ceva. Domnul Niţă. 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Un scurt comentariu. 

   La toate marile firme se pune un mare preţ pe recomandări. 

   Acum, dacă noi, cei tineri, am ajuns într-un sistem în care suntem prinşi 

într-o horă şi trebuie să jucăm cu anumiţi oameni, nu ştiu dacă are rost să ne arătăm 

cu degetul azi. 

   Cred că ar trebui să folosim resursele pe care le are Consiliul judeţean, la 

maximum. 

   Nu ştiu dacă este bine să arătăm cu degetul pe cineva. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bun. Dacă nu mai sunt şi alte comentarii, vă supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Domnul Fenichiu şi domnul Cornea. 

Corect? Două abţineri? 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Am rămas cu mâna sus. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

             Am înţeles. Doar domnul Cornea se abţine. Vă mulţumesc. 

 

   Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru şi o 

abţinere (Cornea Dănuţ Marcel). 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Acum, la proiectul numărul 12, domnul director de la Maternitate, dacă nu 

mă înşel, era... A, domnul Dinu este aici. 

   Este vorba despre proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Obstetrică – Ginecologie. 

   Haideţi, vă rog frumos, să mai fim un pic atenţi, pentru că, la sfârşit, aşa 

cum ne-a rugat domnul Dobre, avem o prezentare a fondurilor europene. 

   Deci, haideţi să trecem şi de acest punct şi apoi... 

   Bun. Este proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Ploieşti. 

   Domnul Dinu, dacă ne spuneţi despre ce este vorba, că domnul Niţă a 

spus că este urgent pentru unitatea dumneavoastră. 

 

  Dl. Marius Andrei Dinu 

  De ce era urgent?! Fostul Regulament de organizare şi funcţionare nu 

avea cuprins în el toate protocoalele şi procedurile care sunt, în momentul de faţă, 
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aprobate, referitoare la acreditarea Spitalului de către Comisia Naţională de 

Acreditare a Spitalelor. 

   Şi atunci a trebuit, tot ce s-a votat şi tot ce s-a adoptat, la nivelul 

Spitalului şi ce a fost implementat, în ceea ce priveşte proceduri, protocoale 

operatorii ş.a.m.d., au trebuit integrate în acest Regulament de organizare şi 

funcţionare, care trebuie aprobat, a fost aprobat în Comitetul director, în Consiliul 

de Administraţie şi trebuie aprobat în Consiliul judeţean, pentru că, la sfârşitul 

lunii octombrie, va veni evaluarea pe care o va face Comisia Naţională de 

Acreditare a Spitalelor. 

   Acesta a fost motivul pentru care am rugat să fie introdus, de urgenţă, 

pentru că nu ştiam dacă prindem următoarea şedinţă de Consiliu judeţean. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bun. Şi noi vă mulţumim. Dacă aveţi întrebări pentru domnul director, 

sau completări la această hotărâre? Dacă nu, v-o supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bun. Înainte să începem cu prezentarea... Domnul Marius este pregătit. 

Aş mai avea şi eu... 

   Am primit... Imediat vă dau cuvântul! S-a înscris domnul Fenichiu şi 

apoi doamna Popovici. Imediat. Dar, vă rog eu, lăsaţi-mă să vă expun şi eu un 

lucru. 

   Am primit, din luna iulie şi până în acest moment, mai multe adrese. Una 

este de la „Colegiul Jean Monnet”, prin care ne face o recomandare pentru o fostă 

studentă, care a adus rezultate excepţionale la nivel judeţean, naţional, 

internaţional. Se numeşte Dan Evelina Florina, actualmente studentă în anul IV la 

Universitatea din Malaga, Spania, Facultatea de Drept. Din ce cauză vă supun 

atenţiei dumneavoastră aceste solicitări? 

   Una mai este de la „Cultural - Artistic and Scientific Association Casa 

Theophilos”. 

   Bun. Pentru că dânsa a solicitat acordarea unei burse, noi nu avem acest 

obicei, nici această noţiune. Nu s-a mai făcut până acum. 

   Din ce am întrebat şi eu, se poate, dar eu v-aş solicita părerea: dorim să 

vedem posibilităţile legale? Pentru că or să ne vină foarte multe cereri. Vă daţi 

seama, sunt copii excepţionali, care au situaţii materiale precare şi vă daţi seama 

că, dacă deschidem această cutie, nu va fi un caz singular, dar eu cred că unii 

merită şi ar trebui măcar să facem nişte evaluări.  

   Măcar primii trei care vin cu nişte solicitări bine fundamentate, cu 

veniturile părinţilor care nu acoperă diverse cheltuieli, care au neapărată nevoie, ar 

trebui măcar să le analizăm şi să le dăm acestor oameni o şansă. 

 

   Dna Ludmila Sfîrloagă 

   Stimaţi colegi, tocmai pentru că ştiu despre ce este vorba, fata este 

excepţională, este foarte bine pregătită. 
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   Pentru a-şi putea continua studiile, să facă un Masterat în Ştiinţe juridice, 

dacă nu o ajută din ţară cineva, va trebui să apeleze la Statul spaniol şi îşi pierde 

cetăţenia, adică omul vrea să rămână cetăţean român. 

   Singura rugăminte ar fi să o ajutăm. Nu vreţi... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Eu pun acest subiect la Diverse. Din ce motiv?! Aş vrea să ştiu părerea 

dumneavoastră, dacă are rost să demarăm astfel de investigaţii şi să primim astfel 

de solicitări, nu să îi punem pe oameni pe drumuri şi să spunem „Da” şi la sfârşit 

să nu... 

   Am observat că Primăria Ploieşti are acest obicei, premiază olimpicii, 

premiază elevii cu rezultate excepţionale. Eu aşa ştiu că au făcut de-a lungul 

timpului. 
 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Domnule preşedinte... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Nu ştiu anul acesta, dar eu ştiu... 
 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   ... poate ar fi mai simplu să ne propunem, pe viitor, ca să ştie copiii şi 

tinerii că, dacă ajung la o anumită performanţă, la un anumit stadiu, vor fi 

stimulaţi, nu după ce fac, vin: „Dă-mi şi mie ceva!” 

   Deci, poate facem un concurs de burse, poate... 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Exact... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   ... facem altceva. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... ceva de genul acesta mi-aş dori. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Dar să se ştie dinainte, ca să fie motivaţi, să ştie către ce merg, da? 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Cei care obţin performanţă, să ştie că... şi Consiliul judeţean îi 

răsplăteşte. 

   Deci, îmi cer scuze, imediat vă dau cuvântul. Am văzut pe domnul 

Negoi. 

 
 

   Dl. Constantin Negoi 

   Aş vrea ca numărul de locuri să fie limitat şi să fie stabilit în această 

şedinţă. 
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   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Aici este o discuţie informală. Eu aş fi zis primii trei. Primii trei. Să 

acordăm trei burse de merit. Aşa m-am gândit eu. 

 

   Dl. Constantin Negoi 

   Să stabilim acum. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Aşa m-am gândit. Într-un an calendaristic sau şcolar, noi să premiem trei 

copii, prin acordarea unor burse. 

   Vă rog, domnul Dobre. Nu, domnul Fenichiu, a fost înainte. Îmi cer 

scuze! 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Dar nu este pe tema aceasta. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   A, nu? Atunci, vă rog! Domnul Dobre şi domnul... 
 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Mulţumesc. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... pe această temă. Mulţumesc. 
 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Este bine că venim în ideea spijinirii performanţei din şcoli şi, 

bineînţeles, a continuării studiilor elevilor din judeţul Prahova, dar cred că este 

foarte important să stabilim un set clar de criterii, de reguli şi principii şi să 

eliminăm empiricul din această zonă şi, bineînţeles, aşa cum au enunţat şi colegii 

mei, să fie totuşi şi un număr limitat de locuri pentru ca... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am propus trei. 
 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

                 O.K. .Și atunci cred că nimeni nu este împotriva unui astfel de demers. 

Bun. Mulţumesc. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc şi eu pentru sugestii. Domnul Neaga. 
 

   Dl. Gheorghe Neaga 

   Domnul preşedinte, eu cred că ne-am grăbi dacă am stabili acum să dăm 

ceva unui elev, chiar eminent, atâta vreme cât noi discutăm să dăm acei 12% la 

angajaţii din Consiliul judeţean. 

   Deci, şi aici, în Consiliul judeţean, sunt oameni care lucrează foarte bine 

şi unii poate mai puţin bine. Eu nu i-aş băga niciodată pe toţi, la grămadă. 

   Haideţi, să ne facem datoria faţă de angajaţi şi pe urmă dăm şi în afară, la 

toţi copiii din judeţul Prahova. Vă mulţumesc. 
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   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am înţeles. Bun. Vă mulţumesc. 

   Şi acum, dacă... Am înţeles părerile dumneavoastră. 

   O să propunem un Regulament, cu trei persoane, ori pentru sfârşitul 

acestui an, care au avut rezultate... O să vi-l propunem şi o să vedem dacă va fi 

adoptat. Tot la acest punct sau... Vă rog, domnul Danielescu! Apoi aştept să îi dau 

cuvântul domnului Fenichiu. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Deci, propunerea mea este să stabilim un plafon anume, nu numărul de 

persoane, pentru că nu o să ştim câţi elevi or să aibă rezultate remarcabile şi atunci, 

plafonul de care dispune, pentru această activitate, Consiliul judeţean, o să îl 

împărţim la numărul de elevi cu rezultate deosebite. Mulţumesc. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Şi eu vă mulţumesc. Este şi aceasta o sugestie foarte bună. 

   Domnul Niţă, tot pe acest subiect şi, vă rog, ultima... 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă  

   Înainte să stabiliţi orice, sau să vă apucaţi să lucraţi, consultaţi-ne şi pe 

noi, cei din Comisia de învăţământ şi activităţi ştiinţifice, nu mai spun cultură şi 

culte, că avem şi noi câteva idei, dezbătute deja, şi nepuse în practică. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   O.K. 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Vă mulţumim. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. Cu mare plăcere! 

 

   Dna Viorica Vasile 

   Puteţi să face proiect de hotărâre, domnul consilier. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bun. Domnul... 
 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Ideile noastre sunt... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Domnul Fenichiu, vă rog! 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Mulţumesc. Domnul preşedinte, în urmă cu o lună, la şedinţa pe care am 

avut-o, am adus în discuţie traficul infernal care se desfăşoară la ieşirea din 
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Ploieşti, dacă vă aduceţi aminte, unde se intersectează breteaua din Centura de 

Vest cu DN 72. 

   Era vorba de un sens giratoriu, o propunere de sens giratoriu. 

   Dumneavoastră aţi considerat că este o idee foarte bună şi că este util să 

faceţi demersuri pentru... 

   Voiam să vă întreb dacă aţi demarat acţiunea, în acest sens. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. Ca să fiu sincer, am identificat terenuri în zonă, pe care să fie 

realizat.  

   Am vorbit cu primăria Blejoi, care deţine acolo terenuri, spre 

surprinderea mea. 

   Pe partea dreaptă este vorba de primăria Blejoi.  

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Da. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Nu este municipiul Ploieşti. Municipiul are până... 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Ştiu. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... şi am discutat cu primăria Blejoi. Au spus că au, chiar în acea zonă, un 

proiect care leagă DN 72 de DN 1. 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Interesant. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. Îl leagă prin spate, pe la... 

 

   Dl. Gheorghe Necula 

   Şi acum este legat el, dar este prin artera din spatele podului... 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. 
 

   Dl. Gheorghe Necula 

   Vă spun eu. M-am uitat acolo, întrebaţi-mă pe mine. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am demarat discuţiile... 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Da. 
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   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... vă spun, sincer, ei au spus că au deja un SF realizat pentru acea zonă, 

cu un sens giratoriu şi am zis să îl preluăm şi noi, să vedem dacă putem să îl 

modificăm, să îl adaptăm pentru... 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Vă mulţumesc şi mă bucur că aţi ţinut cont şi aţi...   

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Nu, dar ideea, să ştiţi... 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   ... demarat deja procedura. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                ... acolo se aglomerează foarte rău. 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Aceasta voiam să ştiu, dacă s-a întâmplat ceva. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Din păcate, astăzi am fost la Ministerul Transporturilor pentru acea 

zonă... 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Da, mă bucur. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... nu au niciun proiect... 

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   O.K. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                 ...  pentru DN 72. Au spus că încearcă un proiect pentru zona Metro cu 

un pasaj subteran. Consideră DN 1 prioritar şi, din păcate, DN 72 rămâne undeva 

la latitudinea Consiliului judeţean şi a Consiliilor locale.  

 

   Dl. Ion Marius Fenichiu 

   Sperăm să se facă ceva. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Şi noi.  

                Doamna Popovici, vă rog. 

 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Vă mulţumesc, domnul vicepreşedinte, că îmi oferiţi cuvântul, ca să mă 

exprim în graiul basarabean. 
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   Tocmai am fost, la sfârşitul lunii august, cu câţiva colegi consilieri 

judeţeni, în Basarabia şi am participat la nişte evenimente foarte frumoase. 

   Ce m-a impresionat a fost vizita la singurul liceu cu predare în limba 

română, în Găgăuzia. 

   Pentru mine, Basarabia, ca să îl citez pe Cioroianu, rămâne „Cea mai 

frumoasă poveste de istorie”. Dar tristă, încă. 

   Acum, ajungând la judeţul Prahova, mă interesează câteva lucruri şi 

vreau să văd dacă se pot rezolva. 

   Mă interesează stadiul proiectului „Şcoala specială nr. 1”. 

   Sunt datoare faţă de copiii cu dizabilităţi şi de colegele mele. 

   Şcoala actuală este improprie şi nu se poate desfăşura acolo procesul 

instructiv – educativ. 

   V-aş invita pe toţi să vizitaţi această şcoală şi să vedeţi că este chiar 

insuportabil. Vina o are pânza freatică, bănuiesc, de la subsolul clădirii. 

   Al doilea lucru: mă interesează dacă putem face un proiect de hotărâre 

sau, dacă primăriile care au primit aceşti bani, se gândesc şi la şcolile care nu au 

Aviz sanitar. 

   Probabil, din 650 de unităţi de învăţământ, sunt numai 12, am înţeles eu, 

care nu au primit Aviz sanitar. 

   Deci, nu ar fi aşa o problemă să rezolvăm toate şcolile din judeţul nostru. 

   Eu zic că este un judeţ bogat. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Între timp au rămas mai puţine, să ştiţi.  

 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Mă bucur. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vreo patru erau în curs de avizare şi au primit... 

 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Da. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

               ... şi acelea aviz. 

 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Mă bucur, dar totuşi au rămas. Eu sunt orgolioasă, ţin la judeţul meu, ţin 

la copii. Şi mai vreau să ştiu, că avem Centre de protecţie a copilului, asistenţe 

sociale, în fiecare primărie. 

   Aş vrea să ştiu că... Este primitiv ce văd la televizor, copii care sunt încă 

paznici la oi, ca să ajute bugetul familiei, sau copii care nu pot merge la şcoală, că 

nu au rechizite şi ghiozdane. 

   Aş vrea să ştiu... sau aceasta este o altă problemă, cu banii de deplasare 

pentru liceele din Ploieşti. 
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   Aş vrea să ştiu dacă se cunoaşte numărul acestor copii care nu au mers la 

şcoală la 15 septembrie şi motivele - sunt unele sociale, sau unele care, mă rog, se 

referă la copiii care au rămas în grija anumitor terţe persoane din familie, părinţii 

fiind plecaţi în Spania sau Italia, la muncă. 

   Ideea este că vreau să ştiu câţi copii nu merg la şcoală şi dacă putem 

rezolva această problemă, prin primăriile de la fiecare... prin primarii de la 

primăriile respectivelor şcoli şi consilierii respectivei primării, care trebuie să 

urmărească... şi bănuiesc că şi la primării există un sistem de asistenţă socială care 

poate să verifice de ce nu merg aceşti copii la şcoală. Mulţumesc. Aceasta este tot. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Bun. Noi vă mulţumim. 

   Aş vrea să le iau în ordine. 

   În privinţa Şcolii speciale nr. 1, o să fiu cât mai scurt posibil. 

   Noi avem un proiect. Am cerut, am avut o temă de proiectare, ni s-a adus 

proiectul. Am alocat o sumă din bugetul nostru şi am primit 500 mii, 5 miliarde de 

lei vechi, de la Ordonanţa nr. 28, pentru a demara această investiţie. 

   Proiectul care ne-a parvenit a fost trimis către DSP, către Pompieri, spre 

avizare. 

   Din păcate, circuitul, fluxul care este necesar la o astfel de unitate de 

învăţământ, nu a fost respectat şi, astfel, am dat înapoi proiectul, pentru a se face o 

reproiectare. 

   Deci, sunt la acest stadiu, în acest moment. 

   Proiectul îl avem, este un proiect... dacă vreţi, puteţi să veniţi, sau vi-l 

aducem noi, dar, v-am spus, l-am dat înapoi, pentru că cei de la DSP şi cei de la 

ISU au respins avizarea proiectului, din cauză că nu erau circuitele, fluxurile, 

realizate corect. 

   Bani există pentru a începe lucrarea, am avut-o bugetată şi anul acesta. 

Şi de la noi şi de la Ordonanţa nr. 28 am primit 500 mii, v-am spus. 

   La al doilea punct pe care l-aţi abordat, proiect de hotărâre, aviz de la 

DSP. 

   Ce se întâmplă?! 

   Fiecare localitate are un buget propriu şi are în subordine, cum şi noi 

avem DGASPC-ul, şcolile de pe raza teritorială. 

   Este la latitudinea primarului să facă investiţii, să obţină de la DSP 

avizul de funcţionare. 

   Orice primărie care a solicitat pentru şcoală fonduri, vă spun, sincer, eu, 

domnul Dobre, domnul Radu Ionescu, toată lumea, am fost deschişi şi am acordat 

fonduri. 

   Dacă dânşii nu au solicitat şi s-au trezit că nu au investiţiile necesare 

pentru obţinerea avizului de la DSP, este vina doar a primarului şi a Consiliului 

local din zona respectivă. 

   Vă spun, noi nu putem nici să-i forţăm, nu putem, în niciun fel. 

   Noi putem să-i sprijinim, să-i coordonăm, să-i învăţăm, dar, mai mult de 

atât, sincer... 

   Am înţeles că, şi în Ploieşti este un astfel de caz, pentru că lucrările nu 

au fost terminate, în timp util. 
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   Iarăşi, este o problemă: se angajează anumite lucrări, anumiţi 

constructori nu fac faţă să respecte termenele, nu suntem, iarăşi, noi de vină. 

   Vă rog, domnul Niţă, că ajung la punctul 3, dacă mă lăsaţi să termin. 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Scurt, pe subiectul acesta. 

   Să ştiţi că, din ce am sesizat la Şcoala specială Văleni şi eu şi colegul 

meu, Auraş... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am alocat şi acolo 100 mii, pentru igienizare. 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Ştiţi, pentru că am insistat noi foarte mult, dar să ştiţi că drumul pe care 

trebuiau să-l facă ei de la Văleni până la Ploieşti, li se părea că are 5 mii km, nu 

40... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Nu înţeleg. 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   ... şi nu ştiau cu cine să vorbească, ce să ceară... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Traficul? 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Nu. Deci, ei nu ştiau... 

   Deci, conducerile Şcolilor speciale nu sunt... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Dacă nu au învăţat încă DMH-ul... nu este... 

 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Nu este vorba de... este vorba că, dacă tot avem reprezentanţi în fiecare 

Şcoală specială, bine ar fi ca fiecare reprezentant să-şi cam preia problemele, să 

vină cu ele la Consiliul judeţean, că acesta este rolul nostru acolo. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Pentru aceasta au membri în CA, care sunt consilieri judeţeni, domnul 

Niţă. 
 

   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   Noi am reuşit doar 100 mii, că atât a dorit împărăţia Consiliului 

judeţean... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Am înţeles. 
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   Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

   ... dar vom insista, în continuare. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Iar la punctul nr. 3, doamna Erji, există Direcţia Generală pentru 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

   Toate cazurile care le sunt semnalate sunt investigate, se face o anchetă 

socială. Nu putem să ştim, sincer, numărul de copii care nu au mers la şcoală. 

   Vă spunem, nouă, Inspectoratul judeţean ne trimite, la începutul fiecărui 

an şcolar, numărul de elevi estimat, pentru a acorda lapte şi corn. 

   Deci, putem să ştim ce au estimat ei şi să vedem dacă estimatul lor este 

în regulă cu ceea ce se întâmplă în momentul „X” la o şcoală, dar, din ce cauză ei 

nu ajung la şcoală, dacă au lipsă de fonduri, dacă au anumite nevoi, aceasta nu 

putem să ştim şi vă spun, sincer, nici personalul de la Direcţia de Protecţia 

Copilului nu ar face faţă unor astfel de anchete sociale. 

   Nu ştiu cum să abordăm o astfel de problemă.  

 

   Dna Viorica Vasile 

   Scuză-mă! Să înţeleg că... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader    

  Nicio problemă. Noi demarăm licitaţia, în acel moment. Când avem 

proiectul 100% funcţional, putem să demarăm licitaţia. Fonduri există. Suntem 

prinşi şi pe Ordonanţa nr. 28 şi din bugetul Consiliului judeţean. 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Ar trebui să demarăm, în cazul acesta. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  În mod normal, noi voiam să demarăm undeva în luna august, lucrările. 

   O să dureze 52 de zile licitaţia. 

   Bun. Cine doreşte să asculte prezentarea domnului Marius Nicolae, cu 

privire la fondurile europene, vă rog frumos! Cine nu... 

   Este la latitudinea dumneavoastră dacă sunteţi sau nu interesaţi. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Văd că suscită foarte mare interes toate realizările Consiliului judeţean 

pentru colegii noştri din aparatul propriu. 

   În afară de domnul Nicolae, „toţi au spălat putina”. Nimeni nu este 

implicat în aceste proiecte. Mulţumim. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Eu, marţi, în fiecare zi de marţi, a fiecărei săptămâni, am şedinţă cu toţi 

directorii, unde sunt informaţi cu privire la stadiul diverselor lucrări care sunt în 

derulare la Consiliul judeţean şi cu privire la stadiul licitaţiilor care sunt. 
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   Îi informez pe absolut toţi, să ştim cine a blocat sau nu a blocat o 

anumită investiţie şi din ce motive nu se demarează cu prioritate. 

   Cred că au fost supăraţi de arborele genealogic. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Păi, nu, de ce să fie supăraţi, că iau... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Domnul preşedinte... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               ... până la urmă, cei 12% majorare, sau de ce? 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   ... o rugăminte, legată de eficienţă... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă rugăm! 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   ... dacă se poate. Deci, avem pe domnul director care cunoaşte foarte 

bine situaţia şi, mă gândesc eu aşa, ca, în situaţia în care dumnealui nu o să ne 

poată răspunde la o întrebare foarte dificilă, o să cheme pe cineva din aparatul 

propriu, să se întoarcă. 

   Dar, altminteri, chiar nu văd de ce ar pierde atâta lume timpul cu noi aici. 

Mulţumesc. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Corect. Mulţumesc. 
 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Mulţumesc. Am încercat, în această informare, să cuprindem toate 

informaţiile, vis-a-vis de proiectele pe care le avem în implementare. 

   A ieşit un material foarte stufos şi, după câteva secerări, să zic aşa, o să 

vedeţi în faţă un tabel care cuprinde proiectele finalizate, cu principalele informaţii 

despre ele, deci, linia, valoarea şi cel care a aplicat, în principal, noi, dar şi 

partenerii noştri, după care... în număr de 15, după care cele 8 proiecte care sunt 

încă în implementare, de fapt, 7, pentru că unul din ele se află în procedură de 

anulare şi, după prezentarea pur statistică, o detaliere pe proiectele cu mici 

probleme, mă rog, unele cu mici probleme, unele cu probleme mai mari. 

   Şi mă refer aici la Pasajul peste intersecţia DN1 pe DJ 102 şi la 

contractul de lucrări nr. 3, din cadrul proiectului de deşeuri, unde, după cum ştiţi... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   S-a propus rezilierea. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. 
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   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Domnul Marius, începeţi cu prezentarea, vă rog, la proiecte şi, când 

ajungem la acelea... 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Păi, nu aş vrea să citesc... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vreţi să mergem la acelea cu probleme? 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Păi, nu vreţi să ne lăudăm şi noi cu acelea pe care le-am finalizat? Vă rog 

frumos! Vreţi numai să ne criticaţi? 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   La acelea nu avem comentarii. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   La acelea nu aveţi. Am înţeles. Haideţi, domnul Marius, începeţi cu unul 

şi, uşor, dar, în mod rapid. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. Contractul de lucrări nr. 1 în cadrul Sistemului de management 

integrat al deşeurilor, înregistrează o întârziere la unul dintre puncte şi anume 

Staţia de transfer de la Buşteni, întrucât acolo lucrările au început cu întârziere. 

   Stratul de fundare, estimat iniţial de proiectant, la o anumită cotă, urmare 

a predării amplasamentului, s-a constatat că era plin de resturi vegetale şi de alte 

componente, care nu permiteau fundarea la acel nivel. 

   Din această cauză, s-a făcut un nou proiect. 

   A fost acordată o lucrare suplimentară, privind adâncirea stratului de 

fundare. 

   Chestiunea aceasta a generat o întârziere care, la momentul de faţă, duce 

la un proiect fizic de 2% la Buşteni. Contractul dintre... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   O întrebare scurtă. Dacă au elaborat studiile geo necesare, înainte de 

stabilirea adâncimii de fundație, altminteri, nu prea înţeleg cum... Când faci 

săpături dai de niște resturi vegetale pe acolo. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   O explicaţie nu am să vă dau, cert este că, la momentul în care am venit 

eu pe funcţie, Studiul geo era făcut, deci, acest Studiu există şi nu a relevat, la 

momentul   T0, vreo problemă. Bineînţeles, da, asumat şi plătit. 
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   El a avut o bazare pe cinci sondaje. 

   În cele cinci puncte care au fost sondate, proiectantul nu a identificat, la 

momentul acela, problemele. 

   Ulterior, când s-a decopertat, pe întreaga suprafaţă au fost găsite o 

mulţime de alte probleme, dar pe cele cinci sondaje, la momentul Studiului, nu au 

fost identificate probleme. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   La săpături au identificat în cele cinci puncte, de care spuneţi 

dumneavoastră, lucrări... 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Nu. 

   Deci, Studiul iniţial a fost făcut pe baza celor cinci sondaje şi nu a 

identificat... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Înseamnă că nu putem să luăm nicio măsură cu... 
 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Ne-am gândit... 
 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   ... executanţii Studiului geo. Bun. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Staţia... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

                 Mai am o întrebare scurtă: deci, zice aici, la punctul 1, „Stadiul 80%”, 

fizic şi valoric. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   CL1? Pagina? Ziceţi-mi pagina, ca să ştiu. Este scris jos numărul paginii. 
 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Staţi aşa, că vă spun imediat! Pagina 4. 
 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. Pagina 4. 
 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Aşa. La punctul 1, zice: „Stadiul valoric şi fizic 80%”. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Vorbim de Centrul de afaceri multifuncţional „Lumina Verde”. Da, 80%. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Aşa. Se termină până la sfârşitul anului, când avem... 
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   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   ... termen de finalizare 31.12.2015. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. Acela este termen de finalizare de implementare a proiectului. 

Lucrările vor fi terminate în octombrie. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Deci, acesta este O.K., nu mai avem treabă cu el. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. Păi, de aceea nici nu l-am menţionat, ca problemă. 

   Eu am pus Contract de lucrări nr. 1, din cadrul Sistemului de 

management integrat al deşeurilor. Deci... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Nu le luăm în ordine? 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

                Am înţeles că cele cu probleme trebuie punctate, nu... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Dar creşterea accesibilităţii, nu este o problemă? 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Ba da, dar urma după deşeuri. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Eu am zis că le luăm într-o ordine. Bun. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   După prezentarea tabelelor, urmează detalii, vis-a-vis de proiecte. 

   Deci, primele prezentate, în detaliu, sunt contractele de la deşeuri. Deci, 

paginile 6, 7 şi 8. 

   La pagina 8 este Contractul de lucrări nr. 3, cel care, după o întârziere de 

aproape un an de zile, ofertantul câştigător al licitaţiei – a fost o licitaţie pe FIDIC 

galben, deci, proiectare cu execuţie -, nu a reuşit să prezinte un proiect tehnic, pe 

care inginerul să îl aprobe, astfel încât noi să putem demara lucrările. 

   Şansa proiectului este faptul că, mă rog, la nivel naţional, situaţia este 

repetată în foarte multe judeţe şi s-a decis, cu aprobarea Comisiei Europene, 

fazarea, deci, reportarea anumitor proiecte pe Programul Operaţional Infrastructură 

Mare 2014 - 2020, iar noi am primit acceptul să fazăm acest proiect şi să îl 

finanţăm din Programul Infrastructură Mare, pe viitoarea perioadă de programare.  
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   Am început deja demersurile, ca să reluăm procedura de licitaţie, deci, să 

punem pe SEAP şi să reluăm licitaţia acestui Contract de lucrări nr. 3. 

   În ceea ce priveşte Pasajul rutier peste DJ 102, deşi, iniţial... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Vis-a-vis de Master Planul de deşeuri: urmează una din cele mai dificile 

etape pentru acest Master Plan şi mă refer aici la licitarea concesionării 

Serviciului... 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Contractelor de concesiune. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Exact. Bun. Eu am avut o discuţie... a fost atunci prezent şi domnul 

vicepreşedinte Bogdan Toader... Va trebui să ne aplecăm şi, în special, aparatul de 

specialitate să îşi aplece foarte mult atenţia asupra faptului că vor fi patru licitaţii 

extrem de dificile, cu un caiet de sarcini ce urmează a fi aprobat, dacă am înţeles 

eu bine, undeva, săptămâna aceasta, de către ADI şi mare atenţie la personalul 

acestui ADI, care este puţin numeros, nu ştiu dacă are pregătirea necesară, în 

vederea analizării unui astfel de... unei astfel de oferte complexe şi cred că ar trebui 

să aveţi o strategie foarte clară cu privire la faptul cum aducem oameni de 

specialitate, astfel încât să formăm echipele necesare... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Dacă îmi permiteţi... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   ... analizării ofertelor... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... intervin şi eu, chiar dacă nu am fost de la început la discuţie. 

   Am scos două posturi la concurs, la acest ADI, un post de specialist 

SEAP, exact aşa se numeşte... 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Pe Achiziţii. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... pe Achiziţii, pentru că avem neapărată nevoie... 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Avem deja o persoană specializată pe Achiziţii, dar nu face faţă singură. 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. Şi am scos postul de director general care trebuie să vină la noi şi să 

ne facă un plan pentru acest stadiu.  
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   Din păcate, ei nu au mai avut o conducere propriu – zisă, de un an şi 

jumătate... acel director... sau cu nişte criterii de minim cinci ani, cinci ani vechime 

pe studii superioare şi pe funcţie de conducere. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre  

   Şi, mare atenţie, trebuie să pregătim şi următorul... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Da. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   ... Master Plan. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Da. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Când s-a aprobat acest proiect, am fost unul dintre susţinători. 

   Văd că sunt întârzieri datorită problemelor economice. 

   Întrebarea mea este... că se face tot timpul referire în materialul 

dumneavoastră la dirigintele de şantier. 

   Dirigintele de şantier are obligaţia doar de a supraveghea corectitudinea, 

din punct de vedere tehnic sau şi estetic, a acelei lucrări, pentru că am ajuns în anul 

2015, să văd că se face un pod, de asemenea anvergură, de 17 milioane de euro, 

peste, cu cofraje, niciun cheson nu este drept, nici Gaudi cred că nu îl putea 

proiecta aşa sucit. Nu vă supăraţi!  

   Deci, am mai văzut atâtea realizări în România, inclusiv în Bucureşti, din 

beton, prefabricat, chesoane drepte. 

   Noi, avem un, mă scuzaţi, ca acela al ..., tot podul acela este... 

   Mai avem să văd că fac betonul în stradă, ca la ţară, cu lopata şi îl cară 

cu găleata. Nu vă supăraţi! Omul acela, care este diriginte, nu a văzut cum arată... 

Poate domnul Petrescu, care merge în fiecare zi spre casă, să îmi spună mie dacă a 

văzut vreo linie dreaptă la acel pod. Nu vă supăraţi! 

   Am vrut să fie o mândrie a Prahovei. Toată lumea ne întreabă de ce a 

avut nevoie de minunea aceea, de farfuria aceea suspendată şi a ieşit o... 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae 

   Fiind vorba de un pasaj... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   ... chestie urâtă. 

 

   Dl. Marius Constantin Nicolae    

               ... circular, este mai greu să aibă linii drepte, dar... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Aceasta voiam... 
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   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Bun. Dar, nu vă supăraţi... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... să vă spun. Este mai greu să existe linii drepte... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   ... lucrarea este dreaptă, uitaţi, aşa... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   ... la un pasaj circular. 

 

   Dl. Adrian Manta 

   Aţi fost în vacanţă la Barcelona? 

 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               Nu am fost la Barcelona, dar, nu vă supăraţi... 

 

               Dl. Marius Constantin Nicolae 

               Pe partea unde lucrările... Îmi cer scuze! O secundă! 

                Acum, chiar nu sunt constructor de meserie, dar am putut observa că, pe 

bucata unde lucrările au fost finalizate, arată bine. Deci, mergem împreună... 

 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               Arată bine, dacă vreţi. Nu ştiu dacă este atribuţia dumneavoastră să 

verificaţi, din acest punct de vedere, lucrările. 

               Nu ştiu cine menţine legătura, din punct de vedere tehnic, cu acest 

diriginte de şantier, că nu am pe cine să întreb, după cum bine vedeţi, da? 

                Dar vrem să vedem, da... Tu eşti diriginte de şantier acolo? 

 

               Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

               Nu. 

 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                Nu. Bun. Mergeţi să vă uitaţi, da? Îţi vine să treci prin altă parte, să nu te 

mai uiţi la acelea... 
 

               Dl. Marius Constantin Nicolae 

                Dirigintele de şantier este reprezentantul beneficiarului pe şantier, deci, 

el este acolo... reprezintă ochii noştri şi este şi o... 
 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               Schimbaţi dioptria la ochelari, nu vă supăraţi! 

 

               Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Fără să vă supăraţi pe mine! Aţi făcut o afirmaţie mai devreme. Aţi spus 

„din punct de vedere estetic” şi „din punct de vedere... 
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                        Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                        Tehnic. 

 

                        Dl. Bogdan Andrei Toader 

                        ... tehnic”. Din punct de vedere tehnic, acel om, care are cred că 70 de 

ani, dacă nu... 

 

                        Dl. Marius Constantin Nicolae 

                        Şi o experienţă... 

 

                         Dl. Bogdan Andrei Toader 

                          ... sau 70 şi, ne-a făcut economii undeva la 1 milion de euro, până acum, 

controlând, verificând cantităţile şi aceasta... 

                          Deci, avem o reducere a costurilor, undeva la 4 milioane şi, de lei. 

                          Vă spun ceva: poate, din punct de vedere estetic, datorită vârstei, are 

anumite scăpări. Nu neg. Sincer şi mie mi s-a părut... tind să cred că nu este 

finalizată acea zonă unde... 

 

                           Dl. Dănuţ Marcel Cornea  

                           O să iasă din tencuială. 

 

                           Dl. Bogdan Andrei Toader 

                           Dar vă spun ceva: luând în considerare reducerile... 

 

                           Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                           Totul trebuie să fie ieftin în România? 

 

                           Dl. Bogdan Andrei Toader 

                           Nu, doar la banii publici. 

 

                           Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                           Nici la banii publici. Vă invit să mergeţi să vedeţi Halele din buricul 

Parisului, cum arată. Este un monument arhitectonic. Noi de ce nu putem face, ca 

naţie, acelaşi lucru? Noi trebuie să tragem de 5 lei şi să iasă o chestie hâdă. Mai 

bine puteam să o facem la nivelul solului, nu era... Făceam un simplu sens 

giratoriu, am făcut-o expre, ca să iasă o chestie frumoasă, estetică. 

 

                            Dl. Bogdan Andrei Toader 

                            La Galeriile La Fayette, acolo unde este... 

 

                            Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                            Da. 

 

                            Dl. Bogdan Andrei Toader 

                            ... unde sunt Galeriile La Fayette... 
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                            Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                            Acolo. 

 

                            Dl. Bogdan Andrei Toader 

                            ... unde sunt sediile centrale, la France, la Air France, acolo? 

 

                           Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                           Nu, sunt noile... 

 

                           Dl. Bogdan Andrei Toader 

                           Este o problemă, că... 

 

                           Dl. Marius Constantin Nicolae 

                            Eu zic să apucăm să tăiem panglica, să avem, atunci, la proiectul 

finalizat, oportunitate să facem observaţii critice, vis-a-vis de estetică. Suntem într-

o... 

 

                           Dl. Bogdan Andrei Toader 

                            Dacă îmi permiteţi, încă, conduc şedinţa. Vă rog să vă înscrieţi în ordine, 

la cuvânt. Domnul Danielescu, pe urmă domnul Dobre, ca să nu intervenim unul 

peste celălalt şi apoi... Vă rog, domnul Tudora, dar după domnul Danielescu şi 

domnul Dobre. Mulţumesc. 
 

                            Dl. Sebastian Danielescu 

                             În problema aceasta de estetică ar fi important dacă ar fi singura, dar noi 

avem o problemă mult mai mare şi este legată de modul în care se face execuţia, 

pentru că  - şi aceasta nu este de loc de râs -, să torni, după care să constaţi că, de 

fapt, armăturile au fost acoperite cu beton şi să vii, la o lucrare, proaspăt turnată, cu 

picamerul, să spargi, ca să îţi scoţi la suprafaţă legăturile de fier - beton, aceasta 

este deja o eroare tehnică despre care nu cred că ar raporta nimic dirigintele de 

şantier.  

                           Deci, rugămintea noastră - trecând de partea aceasta de glume -, este să 

monitorizăm cu mare atenţie, pentru că s-ar putea ca economiile acestea, care au 

apărut, să fie tocmai legate de lipsa de calitate a lucrării şi aceasta nu este de loc în 

regulă. 
 

                          Dl. Marius Constantin Nicolae 

                           Eu vă asigur că UIP-ul nostru, dacă nu zilnic, dar nu, zilnic, cineva trece 

pe acolo, dar, din păcate, cum să spun, este ca şi cum m-aş duce eu. 

                           Dacă nu sunt meseriaşi care să urmărească lucrarea şi aici îi avem pe 

diriginţi, degeaba ne uităm, că eu... 

 

                          Dl. Bogdan Andrei Toader 

                         Şi îi plătim pentru acest lucru. 
 

                         Dl. Marius Constantin Nicolae 

                         ... nu recunosc nimic, mă uit ca şi „capra la mitralieră”, dacă nu mă 

pricep... 
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                         Dl. Sebastian Danielescu 

                         Nu, dar am ajuns, dacă îmi permiteţi... 

 

                        Dl. Marius Constantin Nicolae 

                        De aceea am şi angajat diriginţii. 

 

                        Dl. Sebastian Danielescu 

                        Am ajuns într-un stadiu în care, la majoritatea problemelor care apar, 

spunem: „Domnule, la aceea nu suntem de meserie, la aceea nu ne pricepem, la 

aceea nu avem oameni, la aceea...” Păi, când angajăm nişte lucrări de o valoare atât 

de mare, trebuie să fim pregătiţi, să facem faţă monitorizării, astfel încât lucrarea, 

la final, să fie un succes. 

                         Ori, dacă noi umblăm cu cârpeli din acestea, cu picamerul, după ce am 

turnat betonul... Acelea sunt nişte lucrări unde nu ai voie să mai vii să zgudui 

lucrarea nu ştiu cât timp, 30 de zile, 50 de zile, 60 de zile. Fiecare beton are un 

termen. 

 

                        Dl. Bogdan Andrei Toader 

                        Bun. 28. 

 

                        Dl. Sebastian Danielescu 

                        Dincolo de aceasta, la sfârşit, când vrei să-i scoţi o linie, - că noi am 

glumit pe seama colegului nostru, dar are dreptate -, după aceea vii şi scoţi linia 

lucrării cu tencuială. Pur şi simplu aşa s-a procedat. Şi am trecut toţi pe lângă 

lucrarea respectivă. 
 

                       Dl. Adrian Manta 

                       Nu a controlat, nu a verificat fazele lucrării? 

 

                       Dl. Marius Constantin Nicolae 

                       La fiecare fază determinantă, ISC-ul este pe şantier. 
 

                       Dl. Adrian Manta 

                        Are ISC-ul, are viza. Eu nu cred că putem să ne dăm cu presupusul acum. 

 

                       Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                       Dar nu cade, nu pică. Dar este hâd.                       
 

 

                      Dl. Sebastian Danielescu 

                      Nu numai de aceasta, dar nici nu este executat cum ar trebui să fie 

executat... 

 

                      Dl. Bogdan Andrei Toader 

                      Domnilor... 

 

                      Dl. Sebastian Danielescu 

                      Din momentul în care vii să spargi cu picamerul pe acolo... 
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                      Dl. Bogdan Andrei Toader 

                      ... îmi cer mii de scuze că vă întrerup. 

                      Un singur comentariu şi dau cuvântul domnului Dobre şi apoi domnului 

Tudora. Vrea domnul Dobre. 

                      Noi şi dacă nu avem oameni de specialitate şi or să fie din ce în ce mai 

puţini, pentru că nu mai vin oameni buni, pe aceste salarii, în sistemul nostru de 

stat, prost plătit, aşa cum este. Dar, angajăm diriginţi. Este problema dirigintelui pe 

ce semnează, îşi asumă responsabilitatea. 

                       Dacă vine ISC-ul şi apoi or să vină cei de la Fonduri Europene, care ne-au 

alocat aceste sume şi vor constata că nu este în regulă ce s-a executat, nu pot eu să 

spun că este bine sau nu. Eu am oameni plătiţi pentru a verifica, iar pe mine mă 

verifică cei care ne-au alocat aceste fonduri. 

                      Deci, vă spun ceva: degeaba spuneţi să verificăm noi.   

                      Pe lângă UIP, nimeni nu are calitatea, pentru că, vă spun ceva: până la 

sfârşitul proiectului, noi nu suntem beneficiari. Noi suntem beneficiari, la sfârşit, 

când fondurile europene vin şi le predăm şi văd şi ne zic: „Totul este în regulă!” şi 

ne semnează acele acte. Abia apoi devenim... Că suntem beneficiarul final, este 

foarte corect. 

                     Dar, v-am spus, avem oameni plătiţi pentru acest lucru. 

                     Ne asumăm că nu ştim şi că nu avem oameni specialişti şi apoi, vă daţi 

seama... Avem un UIP care urmăreşte. 

                     Cred că, mai mult de atât, nu ştiu, mai putem să mai cerem o consultanţă, 

dar o avem şi pe aceea plătită, deja, din fonduri. Nu ştiu pe cine mai putem să mai 

plătim pentru... 

                     V-am spus, nu putem să spunem...La sfârşit vom vedea ce iese din acel 

obiectiv”. Vă rog, domnul Dobre şi domnul Tudora. 

 

                     Dl. Adrian Florin Dobre   

                      Mulţumesc. Uitându-mă pe acest stadiu, am văzut că, la proiectul despre 

care facem vorbire, în momentul de faţă, gradul de realizare, fizic, este undeva la 

60%. Bun. Şi, din câte... 

 

                      Dl. Bogdan Andrei Toader 

                      Este depăşit. Din cauza reducerilor, creşte... 

                      Deci, noi am preluat mai mult, deci, am luat... 

 

                       Dl. Adrian Florin Dobre 

                       Cu 70%. 

 

                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    Da. 

 

                     Dl. Adrian Florin Dobre 

                      O.K. Spuneţi că am făcut o economie, dar, cu siguranţă, acest proiect nu 

se va finaliza, până la sfârşitul anului, aşa cum este prevăzut, nu se poate faza, ci 

va fi o cheltuială pe bugetul Consiliului judeţean. Întrebarea mea este următoarea. 
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                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    Vă rog! 

 

                     Dl. Adrian Florin Dobre 

                     Atât timp cât o societate îşi asumă un anumit proiect, într-o anumită 

perioadă de timp şi nu realizează proiectul respectiv, care sunt, conform 

contractului, dacă sunt nişte calcule făcute pe întârziere, pentru că s-au făcut tot 

felul de amânări... 

 

                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    Penalităţi, da. 

 

                    Dl. Adrian Florin Dobre 

                     ... care au fost, până la urmă, în beneficiul celui care a construit. Bun. Şi 

ne trezim la final că rămâne, nu ştiu, de executat încă 3 milioane de euro, din care 

am făcut economie... 

 

                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    10% - 15%. 
 

                    Dl. Adrian Florin Dobre 

                    Bun. Cum suportă Consiliul judeţean această cheltuială, când, de fapt, 

Consiliul judeţean nu are nicio vină? 
 

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Nu avem cum să suportăm decât îndreptându-ne în instanţă, conform 

clauzelor contractuale, asupra executantului. 

                      Deci, contractul de lucrări încheiat cu asocierea, lider de asociere S.C.T. 

„Bucuresti” şi „Asfalt Sud Expert” din Blejoi, vor fi acţionaţi în instanţă şi 

recuperate eventualele daune pe care noi vom fi nevoiţi să le suportăm pentru 

finalizarea proiectului. 

 

                    Dl. Adrian Florin Dobre 

                     Deci, vă gândiţi la un astfel de demers să îl faceţi, în momentul în care, la 

sfârşitul anului tragem linie şi o să constatăm că avem anumite sume de bani... 
 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                     Obligatoriu. 
 

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Nu avem cum să... 
 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                     Altfel, ne vor fi nouă imputate. 
 

                     Dl. Adrian Florin Dobre 

                     Aceasta voiam să ştiu, pentru că nu mi se pare normal să avem un proiect 

pe fonduri europene, despre care vorbim de ani de zile şi să ne trezim, pe ultima 

sută de metri... 
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                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    Dar, până vom câştiga în instanţă... 

 

                    Dl. Adrian Florin Dobre 

                    Da, bine, vom suporta noi. 

 

                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    ... va trebui să suportăm noi, ca, la 30.06, proiectul să fie implementat, 

funcţional... 

 

                   Dl. Adrian Florin Dobre 

                   Da, corect. 

 

                   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                   ... ca să nu dăm toţi banii înapoi. 

 

                   Dl. Adrian Florin Dobre 

                   Nu, eu am vrut să trag un semnal de alarmă, că va trebui să fim extrem de 

atenţi la nivelul documentelor, astfel încât atunci când ne vom duce în faţa 

instanţei de judecată, dreptatea să fie de partea noastră. 

 

                   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                   Noi ne-am dori să rămânem... 

 

                   Dl. Adrian Florin Dobre 

                   Mulţumesc. 

 

                   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                   ... cât mai puţini. 

 

                   Dl. Adrian Florin Dobre 

                   Şi eu îmi doresc la fel. Nici nu vreau să ajung în instanţă, dar... 

 

                   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                   Dar, dacă este cazul, suntem pregătiţi. Vă daţi seama că este singura 

variantă pe care o avem. 

                   Trebuie aplicate penalităţile, iar ei daţi în judecată pentru recuperarea 

eventualelor daune. Domnul Tudora. Vă rog! 

 

                   Dl. Dorin Tudora 

                   Ca să nu trec de subiectul „Daune”, după cum cunoaştem, să zicem că o să 

suporte Consiliul judeţean, un an de zile. Care este prejudiciul total, după un an de 

zile, pe care trebuie să îl plătească Consiliul judeţean? Estimat. 

 

                   Dl. Marius Constantin Nicolae 

                   Nu am calculat. Prejudiciul plătibil de către Consiliul judeţean? 
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                   Dl. Dorin Tudora 

                   Da, la lucrarea în total. 

 

                   Dl. Marius Constantin Nicolae   

                   Depinde cât este termenul ei... Dacă, în termen de şase luni... 

 

                   Dl. Bogdan Andrei Toader  

                   Depinde cât efectuează. Dacă mai rămân 8% de efectuat, calculăm ce 

înseamnă 8% din lucrare, calculăm ce dăm noi, calculăm penalităţile lor şi apoi ne 

îndreptăm împotriva...  

 

              Dl. Dorin Tudora 

  Și nu ne putem păcăli? 

 

             Dl. Bogdan Andrei Toader 

                   Nu, este imposibil. Aceasta ar fi foarte păgubos pentru Consiliul judeţean 

Prahova, pentru că va trebui să dăm toţi banii înapoi. Nici nu luăm în calcul să 

ajungem în situaţia primăriei Ploieşti. 

                   Noi sperăm totuşi să ne rămână un 10, 12, maximum şi să îl continue până 

la 30.06, să îl terminăm. 

 

                    Dl. Dorin Tudora 

                     Aş vrea să continui. Aş vrea să... De fapt, noi, toţi, să ştim că orice proiect 

se contractează, sunt nişte executanţi... 

                    Eu cred că, Consiliul judeţean şi-a făcut datoria de a plăti, la timp, toate 

lucrările... 

 

                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    Suntem cei mai corecţi, credeţi-ne! 

 

                    Dl. Dorin Tudora 

                    Da. Atunci, de ce... 

 

                    Dl. Bogdan Andrei Toader 

                    Altfel, nu ar merge niciun proiect.  

 

                    Dl. Dorin Tudora 

                     ... există motivul... Există un motiv de a nu se termina această lucrare. Să 

tragem o concluzie că executantul principal nu şi-a făcut datoria faţă de ceilalţi 

subcontractanţi pe care i-a avut? Şi atunci, nu ar trebui să avem în vedere şi pe 

viitor, să obligăm, într-un fel sau altul, executantul principal să se achite, ca să nu 

ne mai lovim de asemenea situaţii? Pentru că avem atâtea exemple: s-au încasat 

milioane de euro pe „n” lucrări televizate. Oamenii s-au dus şi au luat avioane, 

maşini şi alte cele şi au uitat să mai facă alte... de fapt, au uitat principalul: să 

termine lucrarea la timp, sau să-şi plătească subcontractorii care trebuiau să... Şi 
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trebuie un for superior să hotărască - cum suntem noi, consilierii, sau Consiliul 

judeţean - ceea ce trebuie să facem mai departe. 

 

                    Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Vreau să vă asigur că, la momentul derulării procedurii de achiziţie, au 

fost respectate întocmai toate rigorile legislative.  

                      Ofertantul câştigător, asocierea S.C.T. „Bucureşti” cu „Asfalt Sud 

Expert”, la momentul T0, noi chiar ne-am bucurat, pentru că nu este primul proiect 

derulat cu S.C.T. Cele anterioare le-am finalizat chiar înainte de termen.  

 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                     Pasaj DJ 236... 

 

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Pasaj DJ 236... 

 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                     ... este tot cu... 
 

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Centura de Vest... 
 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                     Centura de Vest... 

                     Intrarea în Ploieşti, de la Tătărani. 
 

                     Dl. Adrian Florin Dobre 

                      Ei au experienţă pe poduri, nu pe sensuri giratorii suspendate. Este o 

mare diferenţă, domnilor. 

   

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Deci, aveam o istorie în spate, care ne-o recomanda. 
 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                      Nu, este vorba că, în momentul acela, firmele, cele două firme care s-au 

asociat, îndeplineau toate criteriile. 

                     Între timp, amândouă au intrat în reorganizare sau în insolvenţă. 

                     Nu puteam anticipa aşa ceva, vă spunem, sincer. 

                      Avem un caz când o firmă a intrat într-un fel de blacklist, pentru că s-a 

prezentat la licitaţie de vreo două ori şi nu a reuşit să ducă la bun sfârşit lucrarea. 

                      A intrat pe blacklist şi nu mai poate participa la viitoarele licitaţii, dar, v-

am spus, în momentul acela, firma avea o reputaţie extraordinară în toate lucrările 

pe care le-a avut la Consiliul judeţean şi chiar ne-am bucurat, dacă ne credeţi - ştiu 

că pare un pic ironic -, la momentul acela eram chiar fericiţi, că avusesem numai 

experienţe bune cu această societate şi ne-am trezit că a intrat în insolvenţă şi a luat 

toţi oamenii de pe şantier, au mai rămas câţiva, care oferă... 

 

                        Dl. Dorin Tudora 

                       Atunci pot să... aş vrea să...  
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                       Dl. Bogdan Andrei Toader 

                       Aceasta este România! Dacă... să concluzionez. 

 

                       Dl. Dorin Tudora 

                       ... întreb şi... să revin la întrebarea, de fapt...  

                        Deci, să înţelegem că acest Pasaj nu se va termina până la sfârşitul anului. 
 

                       Dl. Bogdan Andrei Toader 

                       Din ce cauză este important sfârşitul anului?! 

                       Ultima decontare la fondurile europene este la 30.12... 
 

                       Dl. Dorin Tudora 

                       Am înţeles. Eu vreau să îl întreb pe domnul director, pentru că... 
 

                       Dl. Bogdan Andrei Toader 

                       Nu ştim 100%, dar, din ce preconizăm noi, din ce observăm, nu se va 

termina. 
 

                        Dl. Dorin Tudora 

                         Nu, vreau să îl întreb pe dânsul, îmi cer scuze, domnule preşedinte, pentru 

că dânsul este cel mai implicat şi, presupun, a avut discuţiile cu contractorii, cu 

subcontractorii, să caute soluţiile cele mai viabile, să facă plăţile. 

               Înţelegem că acest Pasaj nu se va termina, atât timp cât discuţiile 

dumneavoastră nu au ajuns la niciun rezultat, pe toate... 
 

              Dl. Marius Constantin Nicolae 

                        Mai mult decât discuţii, au fost luate nişte măsuri efective, aplicând toate 

pârghiile legale... 
 

                       Dl. Dorin Tudora 

                       Normal. 
 

                       Dl. Marius Constantin Nicolae 

                        ... la îndemâna noastră, adică: să finanţăm un 80% din materialele 

prezente pe şantier, în avans, urmând ca restul de 20% să îl plătim după 

încorporarea materialului în construcţie. 

                       La întrebarea dumneavoastră: „Cât de optimist aţi fost la început?” - am 

ajuns, la momentul acesta, să cred că nu se va finaliza 100%, la 31.12.2015, pe 

acest contract de lucrări cu S.C.T. 
 

                       Dl. Dorin Tudora 

                       Mulţumesc. Atât. 
 

                       Dl. Marius Constantin Nicolae 

                       În primăvară. 
 

                       Dl. Bogdan Andrei Toader 

                       Şi vreau să vă spun că le facem plata lunar, noi nu aşteptăm cererea de 

rambursare, noi, lunar, cum a venit factura, în trei zile se verifică de către 

economic... 
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                       Deci, i-am ajutat cu tot ce am putut, credeţi-ne pe cuvânt! 

 

                       Dl. Dorin Tudora 

                       Domnule preşedinte, eu am pus întrebarea ca să ştim ce ne aşteaptă pe 

viitor. 

                       Noi, într-o lună şi jumătate, ne aşezăm la masă să discutăm de finalizarea 

proiectului Păuleşti – pasarelă, sau... Exact definiţia lui. Pasaj. Suprateran, da?                   

 

                      Dl. Bogdan Andrei Toader 

                      Şi, în bugetul pe 2016... 

 

                      Dl. Dorin Tudora 

                      Deci, trebuie să ne gândim... 

 

                      Dl. Bogdan Andrei Toader 

                       ... vom avea prevăzuţi nişte bani pentru finalizarea acestor lucrări din banii 

noştri proprii. Problema este că nu putem să anticipăm noi cât. Că va fi 10%...  

 

  Dna Viorica Vasile 

  Domnul director zice 20. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Calculaţi dacă vor rămâne de efectuat 10%. Înseamnă 1,7 mii de euro. 

Depinde doar de ei, doar cât de mult avansează. Dacă va ploua intens, vom ajunge 

la 20%, ne vor rămâne 20. Dacă va fi soare şi frumos, s-ar putea să mergem spre 

12, 13, depinde, 11. Noi ne rugăm, credeţi-ne, în fiecare dimineaţă, la biserică. Tot 

Consiliul. 

 

                     Dl. Dan Ciolac 

                      Domnule director, ştiţi cumva oțelul-beton și toate profilele sunt din țară 

sau sunt din import? 
 

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Din ţară. 
 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                     Nu. Reazemele sunt din Italia. 
 

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Dacă vă referiţi la aparatele de reazem... 
 

                     Dl. Dorin Tudora 

                     Vorbesc, în primul rând, de oţelul – beton. 
 

                     Dl. Marius Constantin Nicolae 

                     Sunt din ţară. 

 

                     Dl. Bogdan Andrei Toader 

                     Vă putem spune şi furnizorul, dacă vreţi. 
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