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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 22 august 2017, ora 14,00 
 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 288 din 

16.08.2017 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 34 de 

consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătraşcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, 

Dumitru Mihaela Carmen, Gâlcă Adrian, Enescu Rareş Dan, Ilie Mihai-Viorel, Ionică 

Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meşca Darius-Dumitru, Neaga 

Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Niţă 

Cătălin Răzvan, Papuc Rodica-Mariana, Pinţoiu Toma, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Soiu Mihail-Iulian, Stoian Sorin George, 

Toma Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel. 

 Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Pîrvu Ionel şi Viter David-Andrei.  

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

dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul judeţean Prahova; dna Alina 

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi administraţie 

publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; dl. Corneliu 

Adrian Ioniţă, directorul general al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dl. 

Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei proiecte cu finanţare 

externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcţiei economice; dna 

Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl. 

Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei servicii şi achiziţii 

publice; dna Mariana Petre, consilier la Serviciul resurse umane; dl. Florea Matache, 

directorul economic al Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Viorel Călin, 

directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Prahova; dl. Daniel Banu, şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont 

Prahova; dna Mihaela Radu, managerul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” Ploieşti; 

dl. Ion Florea, directorul financiar contabil al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 

şi reprezentanţii presei.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

        Vă rog, să ne ridicăm pentru Imnul naţional! 

* 

*                  * 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Mulţumesc.   
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  Bună ziua. Aş vrea, înainte să vă supun atenţiei proiectul ordinii de zi spre 

aprobare, aş vrea să facem ceea ce ar fi trebuit făcut în momentul în care domnul 

Secretar Pavel, un om care mai mult de 23 de ani, din ce ştiu eu, şi-a petrecut în 

cadrul Consiliului judeţean şi pentru care eu personal am un respect deosebit, pentru 

că a fost autoritatea care a trecut peste multe, multe probleme care s-au ivit de-a 

lungul timpului şi care a reuşit să ţină un echilibru în cadrul Consiliului judeţean, 

lucru pentru care îi mulţumim noi, cei din aparat, foarte mult. Şi pentru că a ieşit la 

pensie şi a ajuns la o onorabila vârstă, trebuie să facem aşa încât să nu uite această 

ultimă şedinţă la care participă. Noi sperăm să mai vină alături de noi şi la alte 

şedinţe, că avem nevoie de experienţa şi expertiza dumnealui şi să-i înmânăm această 

plachetă, pentru toată activitatea pe care a desfăşurat-o... şi bineînţeles un cadou, este 

simbolic. Este vorba de un baston şi o şapcă.   

 

  Dna. Ludmila Sfîrloagă 

  N-am găsit baston, domnul Pavel. V-am luat o umbrelă că vă e mai de 

folos. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Mulţumesc. 

 

  Dl. Eugen Ionică 

  Șapca, șapca. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şapca. Vreţi să vedeţi şapca? 

  Este potrivită pentru un domn la experienţa dumnealui şi vârsta dumnealui 

şi ţin să ... ţin să mai adaug doar un singur lucru: faptul că acum a trecut în rezervă nu 

înseamnă că nu poate fi reactivat şi că nu putem beneficia de sprijinul şi suportul 

dânsului.  

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Vă mulţumesc mult, în primul rând pentru invitaţie. A fost o surpriză pentru 

mine, dar i-am dat curs cu plăcere. Vă mulţumesc pentru ceea ce mi-aţi oferit. Şi 

umbrela pe care mi-aţi dat-o astăzi este mai mult decât simbolică, pentru că orice aş 

vrea eu sau ar vrea altcineva, voi rămâne sub umbrela Consiliului judeţean toată viaţa. 

  Am intrat în această clădire la 1 septembrie 1975, când unii de aici nici nu 

erau născuţi şi am ieşit pe 19 iulie 2017, după ce am fost şi 24 de ani secretar al 

judeţului. M-am oprit ca alt secretar sau secretar general la bariera de 25. Unora le-a 

fost mai rău, eu am ieşit la pensie, ceea ce nu este aşa de rău. Sunt în perioada de 

stagiatură, dar am înţeles câte ceva: ce înseamnă pensia.  Înseamnă în primul rând 

faptul că te mai caută 10% din cei care te căutau înainte, dar asta o ştiam,  înseamnă o 

diminuare a veniturilor cam cu 66%, deci o să fie cam pe la 33% şi asta o ştiam, dar 

încă nu o ştiu în mod cert, pentru că decizia de pensie nu a ieşit, pentru că aşa este în 

România și sunt în perioada de pensie în care şi sănătatea începe să-ţi mai întoarcă 

spatele, pentru că şi tu ai neglijat-o ani de zile, dar astea sunt părţile negative ale 

pensiei. Există şi pozitive: cea mai importantă este că după ce am fost în program de 

la 6 ani, ca toată lumea, deci aproape 60 de ani, începând cu şcoala şi terminând cu 
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serviciul, sunt în sfârşit liber şi am rămas fără şef. Şi asta v-o spun cu toată 

certitudinea, mai ales că soţia nu este aici. 

  Vă mulţumesc pentru colaborarea pe care aţi avut-o dumneavoastră cu 

mine. Vă urez să aveţi numai succese şi vă asigur că voi fi aproape de dumneavoastră 

şi voi fi mai puţin critic decât alţii, pentru că ştiu cât este de dificil ceea ce aveţi de 

făcut şi că aveţi nevoie de sprijinul cetăţenilor pentru a putea realiza ce vă doriţi.  

  Din viteză am omis cel mai important beneficiu al calităţii de pensionar - 

sunt cei doi nepoţi pe care îi am: unul la Braşov, altul la Prahova.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Să vă trăiască! 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Ştiţi cât exagerează bunicii cu nepoţii: sunt cei mai deştepţi, sunt cei mai 

frumoşi, adevăraţi pui de leu de când se nasc. Cei apropiaţi mă ironizează, îmi spun că 

la mine sunt „pui de secretar de judeţ” - unul de Braşov, unul de Prahova. Nu prea îmi 

place gluma lor, pentru că aş avea pretenţii mai mari, dar depinde ce vor reuşi şi ei în 

viaţă.  Încă o dată vă mulţumesc pentru întreaga perioadă în care aţi lucrat cu mine şi 

vă spun şi „La mulţi ani!” - pentru că aşa este româneşte, dar cu atât mai mult cu cât 

anul acesta autoritatea din care faceţi parte a împlinit acest sfert de veac.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  25 de ani. 
 

  Dl. Mihail Pavel 

  25 de ani, da. 

  Vă doresc numai bine şi vă mulţumesc! 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Noi mulţumim, domnul secretar, pentru timpul şi dăruirea în cadrul 

Consiliului judeţean! 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Vreau să vă spun că am avut emoţii mari când am intrat în sală pentru că a 

fost prima dată când nu ştiam ordinea de zi, dar mi-am revenit repede. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Pentru că tot a pomenit domnul Secretar ordinea de zi, aş vrea să vă supun 

atenţiei proiectul ordinii de zi, suplimentarea proiectului cu următoarele puncte:  

 Punctul numărul 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare dintre Ministerul Turismului şi Judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean 

Prahova, la evenimentele naționale şi internaționale de promovare turistică pentru anul 

2017-2018. 

 Aici aş vrea să adaug că nu ne implică cu absolut nimic acest Protocol, în 

sensul că nu implică sume şi nu avem nevoie de rectificare. Este vorba de un Protocol 

standard în care să ne sprijinim reciproc pentru viitoarele evenimente care se vor 

desfăşura, din punct de vedere al turismului. 
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 Punctul numărul 17 este Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din 

Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 144/2016 privind validarea componenței 

nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova. 

  Iar numărul 18 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 

124/25.07.2017 a Consiliului Județean Prahova, pentru aprobarea Regulamentului de 

stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul Județului Prahova pentru 

unitățile de cult din Județul Prahova, aparținând cultelor religioase recunoscute în 

România, constituirea comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum și 

a comisiei de soluționarea contestațiilor. 

 O să vă dau mai multe explicaţii, cu permisiunea dumneavoastră, în 

momentul în care vom ajunge la acest punct. Am terminat prima sesiune de depunere a 

proiectelor. Câteva proiecte au fost declarate eligibile, câteva au fost respinse. Ca şi 

urmare, avem această solicitare din partea lor - să modificăm puţin ghidul, astfel încât 

cerinţele să fie mult mai clare. Dar o să vă dau explicaţiile necesare la punctul numărul 

18, când o să ajungem la el.  

 Dacă sunteţi de acord cu aceste trei puncte pentru a fi suplimentată ordinea 

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

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”,  cu 

suplimentarea proiectului ordinii de zi, cu proiectele de hotărâre nr. 16, nr. 17, nr. 18. 
   

  Şi acum ordinea de zi în integralitatea ei, cu punctele deja cunoscute de 

dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unamimitate. 
    

                Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 

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

Prahova din data de 30 iunie 2017. 

 2. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 10 iulie 2017. 

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2017 - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 4. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în 

vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului  “Reparația 

drumului de acces de la str. Ștefan cel Mare prin stradela II Ștefan cel Mare către 

grădinița DO-RE-MICII oraș Călărași” propus de Raionul Călărași din Republica 

Moldova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova, de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean 

Prahova, de doamna consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii 

consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Toma Pințoiu, Nicolae Măruntu, Sorin George 

Stoian, Eugen Ionică și Cristian Popescu. 

 6. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 

Prahova și delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială „Hidro 

Prahova” S.A. a obiectivului de investiții „Sistem microzonal de alimentare cu apă a 
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comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești, Județul Prahova” - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.   

 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului 

Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” 

S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Serviciul 

Public Județean Salvamont Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova și de domnii consilieri județeni Rareș Dan 

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

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de domnii consilieri județeni 

Rareș Dan Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică și Dorin Tudora. 

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

funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană 

„Nicolae Iorga” Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova și de domnul consilier județean Rareș Dan Enescu. 

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosință gratuită a 

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

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

președintele Consiliului județean Prahova.  

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru 

protecția copilului a județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova, de doamna consilier județean Elisabeta 

Popovici și de domnii consilieri județeni Rareș Dan Enescu și Toma Pințoiu. 

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

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

doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.  

 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de 

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

Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.  

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 99/2016 privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Prahova -  inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 

Ministerul Turismului şi Judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova, la 

evenimentele naționale şi internaționale de promovare turistică pentru anul 2017-2018 

-  inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea  Consiliului 

județean Prahova nr. 144/2016 privind validarea componenței nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 124/25.07.2017 a 

Consiliului Județean Prahova, pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a unor 

forme de sprijin financiar de la bugetul Județului Prahova pentru unitățile de cult din 
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Județul Prahova, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea 

comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum și a comisiei de 

soluționarea contestațiilor - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova și de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al 

Consiliului județean Prahova. 

  19. Diverse 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc foarte mult! 

 Să începem cu punctul numărul 1 - aprobarea Procesului - verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 30 iunie 2017. 

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

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Punctul numărul 2 - aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului județean Prahova din 10 iulie 2017. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Vă abţineţi 

dumneavoastră? O abţinere, domnul Cristian Dumitru. 

 

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

„abţinere” (domnul consilier judeţean Dumitru Cristian). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Deci, cu o abţinere, proiectul a trecut.  

 Punctul numărul 3 pe ordinea de zi este Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub 

autoritatea Consiliului județean Prahova pentru anul 2017. 

 Aici este vorba de câteva solicitări apărute în ultima perioadă de la 

instituţiile de sub autoritatea Consiliului judeţean. Câteva solicitări implică 

suplimentarea de sume pentru ceea ce înseamnă investiţiile, iar altele pentru 

suplimentarea sumelor aferente salarizării.  

 Aici este vorba despre Grădina Botanică Bucov, unde se necesită 

suplimentarea cu 350 mii, pentru seră. Este un proiect integrat. Noi le-am alocat la 

începutul anului, prin proiectul de buget iniţial, o sumă şi au necesitat suplimentarea 

astfel încât să finalizeze toată investiţia anul acesta. Dacă nu aţi fost la Gradina 

Botanică chiar vă invităm! A început să arate foarte frumos. 

 La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru 

implementarea a două proiecte europene, au nevoie de această sumă în buget ca şi 

garanţie pentru aprobarea fondurilor europene. 

 Imediat, domnul Ionică.  

 Domnul director, spuneţi despre ce proiecte!  

 

 Dl. Călin Viorel 

 Sumele sunt necesare pentru Studiu de fezabilitate și documentație tehnică 

și pentru proiectele pe care vrem să le depunem anul acesta. 
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Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Pentru incluziune socială parcă sunt. 
 

 Dl. Călin Viorel 

 Este vorba de un Centru de adulți, cel de la Călinești și un Centru de copii… 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Politica la nivel național este… 
 

 Dl. Călin Viorel 

 De desființare a acestor centre de copii și înființarea de case de tip familial. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

 … este de a desfiinţa centrele clasice, aşa cum sunt ele cunoscute şi 

construirea unor case de tip familial, astfel încât copii să crească într-un mediu mult 

mai bun şi...  
 

 Dl. Călin Viorel 

 Și să îi pregăteacă pentru momentul când vor părăsi sistemul. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bineînţeles se vor construi şi două centre de zi, acolo unde copii pot merge 

să îşi facă temele, să servească o masă caldă, să primească un ajutor din partea unor 

persoane abilitate pentru toate nevoile. Centrele propuse spre desfiinţare sunt cel de la 

Sinaia şi cel de la Plopeni...  
 

 Dl. Călin Viorel 

 La Plopeni și cred că urmează și cel de la Văleni. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

 …şi Văleni. Momentan ştiu că am avut discuţii doar despre Plopeni şi 

Sinaia.  

 Bun. Aceasta era suma necesară pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului. 

 La Evidenţa Persoanelor este vorba de o suplimentare pentru acoperirea 

necesarului cu bugetul de venituri şi cheltuieli, având în vedere faptul că au crescut 

salariile. Suplimentarea sumei este undeva la 300 mii, dacă nu mă înşel.     

 La Muzeul de Istorie ştiu că am suplimentat cu suma necesară pentru 

repararea muzeului de la Sângeru, iar în cadrul bugetului nostru propriu, am făcut 

câteva modificări între capitole şi am suplimentat cu suma de 1 500 000 mii parcă, 

pentru diverse lucrări pe care nu puteam să le lansăm, suma de 1 533 000 mii. Suma 

iniţială prevăzută de noi nu era acoperitoare pentru a lansa procedura, proiectele şi 

execuţia.  

 Majoritatea sunt modificări între capitole în schimb.       

 Cam acestea sunt modificările la bugetul propriu.  

 Vă rog, domnule Ionică! 
 

 Dl. Ion Ionică   

Domnule preşedinte, dacă îmi daţi voie, vreau să vă propun pentru Şcoala 

Specială de la Plopeni. Avem bani în buget pentru amplasarea unui ascensor tip 
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platformă în exteriorul construcţiei. Problemă pe care nu o putem rezolva, datorită 

autorizaţiilor care ni se cer de la constructor şi de la oraşul Plopeni şi tot în aceeaşi 

bani, din bugetul pe care îl are Şcoala Specială, vă propun să montăm un dispozitiv 

mobil de urcare a treptelor, care ne poate menţine în continuare pentru autorizarea 

acestei şcoli. Că ştiţi, că acum un an ni s-a cerut să avem ascensor pentru urcarea 

copiilor cu dizabilităţi.  

Deci, la acest dispozitiv mobil de urcare a treptelor nu ne trebuie niciun 

aviz, decât o persoană care trebuie să fie informată şi calificată, adică calificată… Să 

ştie să lucreze cu acest dispozitiv şi face problema respectivă.  
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Este aproape acelaşi lucru ca un ascensor. 
 

Dl. Ion Ionică 

Din aceeaşi bani pe care-i avem să nu construim, fiincă nu ne dă voie tipul 

de clădire pe care… în care se află Şcoala specială acum. Nu a fost construită pentru a 

avea ascensor nici pe interior, nici pe exterior. 

 

Dna Daniela Găvan 

Se modifică denumirea obiectivului din lista de investiții. Atâta tot. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunteţi de acord cu acest amendament propus de domnul Ionică, să 

modificăm titlul investiţiei … 

 

Dna Daniela Găvan 

Din lift în…… 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

…din lift… 

 

Dl. Ion Ionică 

În mijloc… dispozitiv mobil de urcare a treptelor. Aşa se numeşte. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Folosinţa rămânând aceeaşi. 

 

Dl. Ion  Ionică 

Nu, nu-i pe balustradă! E chiar pe treaptă. 

Da. E cu nişte şenile, care se urcă pe treaptă şi până sus unde trebuie să 

meargă. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră ştiţi foarte bine faptul că acea clădire care este în Plopeni e 

o clădire destul de veche şi autorizaţia necesară pentru montarea unui… 

 

Dl. Adrian Ionică 

Sunt foarte multe autorizații care nu pot fi realizate. 
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Dl. Bogdan Andrei Toader 

Corect.  

 

Dl. Adrian Ionică 

Este singura soluție. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Bun. Cine este de acord cu amendamentul propus de domnul Ionică? Cine 

este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?  

 

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

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc! 

  Şi acum hotărârea în integralitatea ei cu modificările despre care v-am 

spus... 

  Vă rog, domnule Bănică! Vă rog! 

 

  Dl. Alexandru Bănică 

  La articolul 3, ultimul alineat zice: „îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, pe 

DJ 234, Salcia, 1.464 kilometri”. Nu poate să fie 1.464 kilometri. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga  

  Este 1,4. 

 

  Dl. Corneliu Adrian Ioniță 

  Este 1,464. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  De virgulă a uitat. 

 

  (Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian a ieșit din sala de ședință). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este virgulă.  
 

  Dl. Alexandru Bănică 

  Dacă e virgulă, e virgulă. Da, eu aşa am înţeles. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cum propuneţi? Să modificăm...?  
 

  Dna Alina Georgiana Tincă 

  La original să apară virgulă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. O să punem virgulă. 
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  Da, se înţelegea 1.464 kilometri. Mai mult decât lungimea tuturor 

drumurilor din judeţul Prahova, care sunt 1.156.  

  Vă rog, domnule Cristian, domnule...! Vă rog! 

 

  Dl. Nicuşor Răducanu 

  Domnule preşedinte, revin pentru a treia oară cu o solicitare la 

dumneavoastră.    

  Am rugămintea ca aceste documente să ne ajungă nouă cu cel puţin 24 de 

ore înainte. Le-am primit astăzi la ora 11,00. Credeţi că...? Nu se poate. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Mă scuzaţi! Eu ştiu că singura modificare - şi nu a fost pentru sumă, a fost 

pentru parteneriate -. Dar suma a rămas la fel. De ce nu am trimis aceste… de vineri, 

de când am avut discuţia? Că parcă am avut-o...  

 

  Dna Daniela Găvan 

  Parteneriatele nu le-am comunicat? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, dar suma pentru parteneriate o ştiaţi.  

   

  Dna. Daniela Găvan 

  Da, dar la capitolele bugetare nu aveam de unde să știm. Știam suma 

totală…și luni am dat materialele. Astăzi s-au modificat, le-am listat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dar luni? Le-aţi primit luni? 
 

  Dl. Nicuşor Răducanu 

  Nu. Astăzi le-am primit la ora 10,00. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi le-aţi primit pe email, presupun. Corect? 
 

  Dl. Nicuşor Răducanu 

  La ora 10,00, da. Astăzi. 

  Măcar să...  

  Sau să se amâne şedinţa 24 de ore, dacă durează aşa de mult!  
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este corect. 

  Nu. Vă propun în felul următor: dacă nu primiţi materialele, vă propun - şi 

chiar îmi asum acest lucru - să scoatem punctul de pe ordinea de zi la care nu aţi 

primit materialul cu 24 de ore înainte. 

  E corect? 

 

  Dl. Nicuşor Răducanu 

  E în regulă.  
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Perfect. Şi cu scuzele de rigoare! 

  Acum hotărârea în integralitatea ei. 

  Vreau doar o menţiune. Pentru mine este important, foarte, foarte important 

articolul numărul 12, pentru că ne ajută să demarăm foarte multe proiecte cu care 

suntem în urmă. V-aş putea... Este vorba de DJ 140, este vorba de pasajul de la Buda - 

care este înscris pentru PNDL cu suma de 25 milioane. Toate aceste mari proiecte zic 

eu, de infrastructură rutieră, aşteaptă această rectificare pentru a putea să le lansăm pe 

SEAP. 

     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 foarte mult! 

  Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi - este vorba de Proiect de hotărâre 

privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor 

sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în vederea realizării unor obiective 

de interes public. 

  Două scurte menţiuni aş vrea să fac la acest punct de pe ordinea de zi, cu 

scuzele de rigoare că nu am putut să vi-l prezentăm mai devreme.  

  Vreau să vă spun că, colegii din PNL au venit foarte târziu cu lista, astăzi la 

ora 11,00, ca să ştim exact. 

  A doua menţiune: la anumite localităţi, poate sumele nu sunt cele solicitate 

sau nu sunt de ajuns. Vreau să vă spun că aşteptăm şi noi rectificarea de buget de la 

nivel naţional, care va veni cu siguranţă în special pentru a acoperi partea de salarizare 

a Unităţilor Administrativ Teritorial din judeţul Prahova şi în acel moment vom mai 

face o rectificare. Noi sperăm foarte repede. 

  Trebuie să înţelegem totuşi că aceste sume sunt pentru a demara câteva 

proiecte, altfel ajungând în perioada de iarnă şi aceste lucrări ar fi sistate şi banii nu ar 

fi cheltuiţi. Aici fac trei, patru menţiuni pentru ceea ce înseamnă Spitalul din Azuga, 

acel lift care este din 1940, dacă nu mă înşel. Este vorba de Spitalul din Sinaia, pentru 

care domnul primar ne solicită ajutorul. Totuşi suma este destul de mică. Dumnealui a 

pus anul acesta 1.500. 000 mii lei şi am spus că până la sfârşitul anului încercăm să 

ajungem măcar la jumătate, deci la următoarea rectificare trebuie să avem grijă să 

ajutăm acest Spital. 

  La fel la Urlaţi: este vorba de demararea unui centru de primiri urgenţe la 

Spital. Sunt lucrări pe care eu le consider destul de importante. 

  Vălenii de Munte şi alte câteva localităţi au solicitat pentru obţinerea 

autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, ceea ce înseamnă autorizaţia 

ISU pentru câteva dintre şcolile din localitate. 

  Albeşti Paleologu doreşte să amenajeze un sens giratoriu exact la intersecţia 

cu Urlaţi, pe DN 1B şi este un lucru important şi acesta, din punctul meu de vedere. 

Era o intersecţie destul de periculoasă. Restul proiectelor sunt în baza solicitărilor 

adresate de către domnii primari şi consiliile locale. V-am spus, dacă cumva unele 

dintre sume…, iarăşi Băneştiul, că l-am observat acum, este vorba de o asociere între 
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Câmpina şi Băneşti, pentru realizarea acestei pasarele. Este vorba de o pasarelă 

paralelă cu fostul Pod al lui Cuza. Un monument de artă care din păcate s-a deteriorat 

şi care este pus sub conservare. Noi sperăm să atragem fonduri europene pentru acest 

pod, având în vedere faptul că Axa 5.1 „Reabilitarea patrimoniului cultural”, încă nu 

s-a redeschis pentru regiunea noastră, Sud Muntenia. Este un volum foarte mare de 

solicitări. Este ocupată 180% Axa, ca şi solicitări de finanţare. 

  De la Băneşti aş mai vrea să mai adaug doar două proiecte care mi s-au 

părut mie destul de importante, de interes judeţean şi îmi cer scuze dacă nu găsesc 

proiectul de hotărâre. A, gata. Scuze! Lam găsit. 

  La Bătrâni este vorba de distribuţia de alimentare cu apă, care este finanţată 

din fondul de mediu şi care are nevoie de cofinanţare. Sunt 100% sigur că această 

sumă nu este de ajuns şi poate la rectificarea următoare să acoperim un pic mai mult, 

pentru că primăria chiar nu are de unde să contribuie şi atunci ar însemna să sisteze 

lucrările. 

  Un proiect care mi s-a părut de asemenea destul de important: la Proviţa de 

Jos sunt lucrări care prevăd reparaţiile, nu numai alunecărilor de teren - şi domnul 

primar a spus că sunt stringente, astfel o să-i afecteze toate drumurile şi o să rămână 

cetăţenii izolaţi -, în rest sunt lucrări de modernizare, lucrări de reparaţii la şcoli sau la 

infrastructura rutieră. 

  Doar la Ştefeşti cu această sumă se finalizează o lucrare care este destul de 

importantă pentru Ştefeşti: „Îmbunătăţirea capacităţii de filtrare a staţiei de tratare a 

apei”. Este aproape 100% finanţată de Consiliul judeţean în ultimii doi ani de zile. Ea 

a fost, ca şi cost total, undeva la 800 mii lei şi cu această sumă chiar se finalizează 

lucrarea şi apa va avea calitatea dorită de către cetăţeni. 

  Dacă sunt comentarii la acest... 

  A, pentru Breaza domnul Soiu, aţi văzut, pentru drumuri, ştiu, avem o 

datorie, am vorbit şi cu domnul Nică, pentru ceea ce înseamnă şcoli şi obţinerea 

autorizaţiilor ISU la şcoli, şi am spus la prima rectificare aceasta va fi prioritatea. 

Acestea sunt doar drumurile, intrările de la Nistoreşti, strada Tălii şi, încă o stradă, 

Ocinei. 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Domnul preşedinte, cu tot respectul. Pentru că aţi deschis discuţia despre 

Breaza, vreau să vă spun că e cel mai aglomerat drum judeţean în weekend - se circulă 

bară la bară. Când a fost prima sâmbătă de weekend prelungit? - de Sfântă Maria. A 

venit o rudă de-a mea de la Câmpina şi eu stau în partea de nord a oraşului, e 

adevărat, mai spre ieşire spre Comarnic, a făcut o oră şi 25 de minute din Câmpina. 

Vreau să reţineţi acest lucru! 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cred că din cauza DN-ului.  
 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Din cauza DN-ului, da. 

  Dar acum, haideți să vă spun altceva! Vă mulţumim că aţi reparat drumurile 

pe sectoarele din Breaza de Jos - Podul Vadului! Întotdeauna primarii din Breaza 

prevăd drumul spre Ploieşti să fie rezolvat. Drumul celălalt, acela nu-i de intrare, 

acela este de ieşire, e dosul casei cum ar fi. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Însemnând Nistoreştiul sau...? 
 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Ceea ce...  

  Nu, este vorba de DN1, este vorba de drumul judeţean. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ocina. 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Nu. Drumul spre Gura Beliei - Comarnic. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. Da. 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Acolo aţi dat o sumă pentru un spaţiu foarte mic, de la drumul Tălii până la 

capăt, partea cealaltă spre serpentine nu e rezolvată. Sunt sectoare unde sunt două, trei 

petice pe metru pătrat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. O să vorbim cu primăria. 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Reţineţi şi acest lucru, vă rog, pentru viitor! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Să suplimentăm suma. 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Precum şi zona aceea de intrare spre Talea. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Strada Tălii. 
 

  Dl. Mihail Iulian Soiu   

   Un kilometru şi jumătate care e foarte, foarte prost. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Și vă mulţumim. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru puţin. 
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  Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vi-l supun 

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

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

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc foarte mult! 

  Numărul 5 pe ordinea de zi - este un proiect pe care mi-aş dori ca doamna 

Ludmila Sfîrloagă să-l prezinte. Nu de alta, dar ştie mult mai bine acest proiect decât 

subsemnatul. 
 

  Dna. Ludmila Sfîrloagă 

  Da, este o solicitare de la Consiliul Raional Călăraşi cu care suntem 

înfrăţiţi, în sensul în care este un proiect de 31 mii euro: un drum de acces către o 

grădiniţă, grădiniţă reparată printr-un fond german.  Consiliul Raional Călăraşi are o 

contribuţie de 6 mii euro, iar contribuţia judeţului Prahova ar fi de 25 mii euro. Aş 

vrea să fac aici o menţiune şi îl rog pe domnul coleg Cătălin Niţă să confirme că aşa 

este. Am fost duminică în Palatul Parlamentului şi domnul Enescu, vreau să vă spun 

că aceste finanţări sunt în toată ţara, iar primarul Sectorului 1, domnul Dan 

Tudorache, a venit la microfon şi a spus că: „Pentru la anul, primăria Sectorului 1 va 

dona primăriei Chişinău un milion de euro”. Deci, 25 mii euro ai judeţului Prahova 

sunt... 

  Mulţumesc mult. 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi noi mulţumim. Cu scuzele de rigoare, aş vrea eu să mai fac un singur 

amendament. Cel mai bogat sector al Bucureştiului este Sectorul 1, deci… 
 

  Dl. Niță Cătălin Răzvan 

  15% din PIB-ul României. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ca să vă explice domnul Niţă, 15% din PIB-ul României. Nu ne putem 

compara. Eu zic să rămânem la acest statut pe care-l avem. Este o sumă decentă. Am 

fost şi am vizitat grădiniţa. Vreau să vă spun că beneficiază de nişte spaţii 

extraordinar de vaste şi chiar este foarte, foarte mare grădiniţa. Dacă veţi avea timp 

vreodată să mergeţi să o vizităm la următoarele deplasări în Republica Moldova, chiar 

merită. Mobilierul este nou şi chiar deservește... Drumul este un drum, în acest 

moment, de pământ.  

  Bun. Dacă sunteţi de acord cu acest proiect? Dacă sunteţi, vi-l supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? O abţinere. Da, domnul 

Răducanu. 
  
  Dna. Ludmila Sfîrloagă 

  Consecvenţă. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Consecvenţă la domnul consilier. Mă aşteptam, de altfel. Este şi normal. 
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  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” şi o 

abţinere (domnul consilier judeţean Răducanu Nicuşor). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi. Vă anunţ de la început că este un 

proiect cu două treimi. Este proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul 

public al județului Prahova și delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea 

Comercială „Hidro Prahova” S.A. a obiectivului de investiții „Sistem microzonal de 

alimentare cu apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești, Județul 

Prahova” 

  Aici două amănunte aş vrea să fac, să adaug.  

  În primul rând, a durat destul de mult această investiţie pentru a fi finalizată, 

undeva la trei ani de zile. Cu greu am reuşit să semnăm recepţia - având în vedere că 

firma intrase deja în procedură de insolvenţă. Am ajuns la stadiul în care acum putem 

s-o predăm către „Hidro Prahova” pentru a o gestiona. Va fi o procedură de 

concesiune. Vreau să vă spun că datorită acestui sistem microzonal toate aceste 

localităţi, în afară de Drajna care deja are un sistem de distribuţie al apei. Ceraşu are 

în derulare execuţia sistemului de distribuţie de apă pe Programul Naţional de 

Dezvoltare, la fel şi Starchiojd şi Poseşti, iar Bătrâni, aşa cum v-am menţionat, are 

sistemul de alimentare cu apă şi canalizare pe fondul de mediu. Deci, sistemul nostru 

chiar a fost de bun augur că a fost construit, pentru că aceste localităţi, în acest 

moment, derulează aceste proiecte şi bineînţeles, la sfârşitul acestor proiecte, cetăţenii 

vor beneficia de sistem de distribuţie cu alimentare cu apă. 

  Din moment ce l-a preluat, ei vor avea în grijă imediat. Din acest motiv și 

ne dorim să predăm cât mai repede, pentru că în acest moment chir suntem  într-un 

mic vid că ar trebui noi să-l gestionăm, să-l păzim, să-l întreţinem. Dacă se fură un 

capac de la acest cămin sau un gard de la staţiile de pompare, tot noi ar trebui să le 

înlocuim. Deci vrem să-l predăm foarte repede. 

  Dacă sunteţi de acord, vă supun la vot. 

  Vă rog! 

 

  Dl. Eugen Ionică 

  Eu nu votez. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. Domnul consilier Eugen Ionică nu participă la vot.  

  Cu această menţiune, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. Fără Domnul Eugen Ionică, care nu a participat la vot. 

 

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

  (Domnul consilier județean Ionică Eugen nu a participat la vot.) 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Punctul numărul 7 pe ordinea de zi este Proiect de hotărâre privind 

mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017. 
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  Am înţeles că s-a făcut o scurtă informare către membri noştri în AGA, 

despre ce înseamnă rectificarea de buget. Am înţeles că între capitole se modifică 

sume. Dacă este cineva de la „Hidro Prahova” care ar vrea să... 

  A, domnul director economic. 

  Să trăiţi! 

  Dacă doriţi explicaţii mai multe, dumnealui vi le poate furniza. Dacă nu, vă 

supun la vot.  Cine este pentru? 

 

  Dl. Eugen Ionică 

  Nu particip la vot. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. Fără domnul Eugen Ionică, 

care nu a participat la acest vot.  

 

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

  (Domnul consilier județean Ionică Eugen nu a participat la vot). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 8 pe ordinea de zi este Proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții pentru Serviciul Public Județean Salvamont Prahova. 

  Doamna Petre, vă rog! 
 

  Dna. Mariana Petre 

  Un salvator montan de gradul II se transformă în salvator montan de gradul 

III. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  O promovare. 

 

  Dna. Mariana Petre 

  O promovare, un grad mai mic. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Deci nu se fac modificări în organigramă, nu se modifică posturi, doar o 

simplă promovare. O dată la trei ani parcă, au dreptul? 
 

  Dna. Mariana Petre 

  Este o simplă transformare, din mai mare în mai mic. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Din mai mare în mai mic? 

  L-am retrogradat? 

 

  Dna. Mariana Petre 

  Este postul vacant. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A, este postul vacant! Am înţeles. 
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  Dacă sunteţi de acord cu acest punct de pe ordinea 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 

  Vă mulţumesc! 

  Numărul 9, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova. 

  Doamna Petre! 

 

  Dna. Mariana Petre 

  Un inspector debutant a terminat perioada de stagiu de 1 an de zile şi a fost 

promovat în gradul imediat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aici ştiam eu că despre asta este vorba. 

  Aici este vorba despre o promovare. 

 

  Dna. Mariana Petre 

  Promovare. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă sunt întrebări 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”. 

 

  (Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian, a revenit în sala de ședință). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Unanimitate, fără domnul Tomoşoiu, care nu a participat la acest punct de 

pe ordinea de zi, nefiind în sală prezent. Ceea ce este corect. 

  Numărul 10 pe ordinea de zi este Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare 

pentru Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești. 

 

  Dna. Mariana Petre 

  Un post de bibliotecar, domnule președinte, cu studii superioare se 

transformă… Postul este vacant, în studii medii supraveghetor la secţia de copii unde 

este …  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. 

  Aici aş vrea să fac un singur amendament. Să ştiţi că aceasă lege a 

salarizării a omis ceva foarte important, a omis cultura. Să ştiţi că, dacă la posturile 

scoase la concurs de către Consiliul judeţean avem parte poate de 10 pe loc, 18 mai 



18 

 

nou, în septembrie avem 18 pe loc. La cultură, pentru că salariile au rămas foarte, 

foarte mici să ştiţi că..., ceea ce este păcat. 

  Era un amendament pentru că va trebui cineva să regleze şi această situaţie.  

  Bun. Dacă sunteţi de acord cu acest punct pe ordinea de zi? 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!  

  Numărul... 
 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  O intervenţie, dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sigur, domnul Soiu, cu mare plăcere. 
 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Mă bucur că a trecut. Aşa este! Cei de la cultură au nişte salarii penibile. Şi 

eu mă uit la Centru Cultural de la Breaza unde sunt oameni talentaţi cu nişte salarii…  
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi au 1.200 lei net. 

 

  Dl. Mihail Iulian Soiu 

  Penibilă. Dar, permiteţi-mi şi mie să vă fac o sugestie! Când aveţi nevoie de 

sprijin la probleme de cultură, avem şi o comisie de cultură. L-aţi preferat pe domnul 

Rareş Dan Enescu. Probabil că este iubitorul de carte cel mai mare. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. Ca iniţiator. 

  Vă mulţumim domnule Soiu! 
 

  Dl. Rareș Dan Enescu 

  Un drept la replică! 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, nu. Vă rog, domnul Enescu, era o... 
 

  Dl. Rareş Dan Enescu 

  Vă mulţumesc, domnul consilier! Întâmplător mai trec şi pe la o bibliotecă, 

ce să fac. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Foarte bine. Vă felicităm pentru acest lucru!  

  Numărul 11 pe ordinea de zi este un proiect cu două treimi, Proiect de 

hotărâre privind modificarea atribuirii în folosință gratuită a unor spații în imobilul 

proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii 

nr. 2 - 4. 
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  Aici, dacă nu mă înşel eu, este vorba de o solicitare venită de la primăria 

Ploieşti. Paradoxal nu am punctul numărul 11. A, nu, îl am. Mă scuzaţi! Este vorba de 

camera numărul 523, în suprafaţă de 26,46 mp şi spaţii comune aferente în suprafaţă 

de 13,23, pe care o predă către Consiliul judeţean Prahova şi spaţii comune... Nu se 

înţelege foarte bine din ce aţi redactat aici. 

   Da. Primăria primeşte în folosinţă 523 şi predă 522. Este vorba de o 

solicitare a primăriei prin care ne roagă să facem această modificare. Şi am spus că nu 

este nici cea mai mică problemă. Amândouă sunt la dispoziţia dumnealor. 

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

   

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

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 12 pe ordinea de zi este Proiect de hotărâre privind aprobarea 

componenței Comisiei pentru protecția copilului a județului Prahova. 

  Având în vedere faptul că domnul secretar făcea parte din această comisie, 

se necesită înlocuirea... A apărut un act normativ nou, care spune exact ce trebuie 

făcut cu privire la această comisie. Ne adaptăm şi noi conform cerinţelor legale. 

  Doamna Tincă, ce se modifică? 

 

  Dna. Alina Georgiana Tincă 

  Potrivit acestui nou act normativ, Comisia pentru Protecţia Copilului va fi 

alcătuită din 7 persoane, şi anume: rămâne secretarul judeţului ca şi preşedinte al 

acestei comisii, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială ca şi vicepreşedinte, un 

specialist de la Direcţia de sănătate, un specialist de la...   

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cel pe care l-am votat acum două şedinţe. 

 

  Dna. Alina Georgiana Tincă 

   ...un specialist de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, de la A.J.P.I.S. şi 

totodată doi reprezentanţi de la organisme private acreditate. În speţă, aici este vorba 

de „Casa Speranţei” şi al doilea reprezentant de la „Casa Concordia”. Ştiu că au venit 

la comisia de sănătate şi au fost verificaţi de...  
 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Da. Ne-am întâlnit, am vorbit, au primit aviz. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. Vă mulţumim, domnul Neaga! 

  Dacă sunt alte comentarii de făcut 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 35 voturi „pentru”. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Vă mulţumesc! 

  Numărul 13 este Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
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  Da, vă rog! 
 

  Dl. Daniel Sepşi 

  Eu nu voi participa la vot nici la acest punct, nici la punctul 14. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Sepşi nu va participa la vot la punctele 13 şi 14.  
 

  Dna. Rodica-Mariana Papuc 

  Şi eu la fel. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La fel şi doamna Papuc.  

  Bun. Punctul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? Unanimitate. Fără participarea la vot a doamnei Papuc şi a domnului Sepşi. 
 

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

        (Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier 

județean Sepși Daniel, nu au participat la vot.) 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 14. Este vorba de Proiect de hotărâre privind actualizarea 

Programului județean de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu 

autobuze, inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă. 

  La acest punct, în aceeaşi măsură, nu participă la vot doamna Papuc şi 

domnul Sepşi. 

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

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

        (Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier 

județean Sepși Daniel, nu au participat la vot). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 15, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 99/2016 privind  organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Prahova. 

  Se desemnează domnul Adrian Gâlcă în componenţa Comisiei de studii 

prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului şi se desemnează domnul consilier judeţean Necula în componenţa 

Comisiei pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement sau fosta comisie de 

transporturi. 

  Aici este vorba de intrarea domnului Gâlcă ca nou consilier, într-o comisie, 

iar domnul Necula a dorit să facă parte din comisia din care a făcut parte atâtea 

mandate precedente. 

  Am formulat frumos, domnul Necula, da? 

   Dacă sunteţi de acord cu acest punct pe ordinea de zi? Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 
   

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A considerat că experienţa şi expertiza dânsului sunt mai folositoare în 

cadrul acestei comisii de transporturi. Este şi normal. 

  Cu privire la proiectul numărul 16 cu care a fost suplimentată ordinea de zi, 

este vorba de Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 

Ministerul Turismului şi Judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova, la 

evenimentele naționale şi internaționale de promovare turistică pentru anul 2017-

2018. 

  Aici aş vrea să fac o menţiune: faptul că, doamna Ludmila Sfîrloagă, colega 

mea, având o discuţie cu reprezentanţi ai Ministerului Turismului, atunci când am 

lansat proiectul „Drumul Sării”, au ajuns la o concluzie: că este bine să beneficiem de 

sprijinul lor la următoarele proiecte pe care le avem şi bineînţeles şi dânşii să 

beneficieze de sprijinul nostru. Este şi normal să avem un astfel de Protocol de 

colaborare pentru că Prahova totuşi are o parte turistică dezvoltată şi trebuie să 

primim orice sprijin şi ajutor care se poate acorda. 

  Dacă sunteţi de acord cu amendamentul … să punem o virgulă… 

  La articolul 1, alineatul 2 „Ministerul acordă Partenerului, gratuit,” nu este 

vorba de partenerul gratuit. 

  Mulţumim pentru observaţie. 

  Cine nu munceşte, nu greşeşte!  

  Totuşi, având în vedere importanţa documentului, este şi normal să 

modifice.  

  Bun. Sunteţi de acord cu amendamentul? Cine este pentru? 
 

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

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi acum cu proiectul, în integralitatea lui. 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 mulţumim foarte mult! 

  Numărul 17 este Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 144/2016 privind validarea componenței 

nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova. 

  Se modifică articolul 2 privind hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 

144/2016, privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică. 

  Pentru activitatea desfăşurată, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1.000 lei brut, în condiţiile în care în 

luna respectivă aceştia au participat la cel puţin o şedinţă de plen sau comisie. Aici 

este vorba de faptul că această comisie avea o indemnizaţie de 250 lei. Care, la ceea 

ce înseamnă activitatea şi la ceea ce înseamnă grila de salarizare în cadrul Consiliului 

judeţean Prahova, totuşi era, nu mică, era foarte mică, zic eu, şi am spus 1.000 lei brut 

pentru că aşa avem şi în cadrul Consiliului indemnizaţia de consilier, avem şi 
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indemnizaţiile de CA, care au ajuns la 1.000 lei brut, am spus că suma este undeva 

decentă şi în ţară să ştiţi că la fel… Unii chiar acordă 10% din indemnizaţia 

preşedintelui. Noi am spus să nu mergem până la 10% din indemnizaţia preşedintelui 

care însemna 1.300 lei brut. Am zis 1.000 lei brut. Este vorba de o indemnizaţie 

lunară. 

  Vă rog! 

 

  Dl. Marian Tudor Nistor 

  La acest proiect de hotărâre nu o să particip la vot. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La acest proiect de hotărâre nu o să participați… 

 

      Dl. Gheorghe Neaga 

  Membrii comisiei, domnule președinte. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Membrii comisiei nu participă la vot. 

  Am înţeles.  

  Ce pot să zic? Aş vrea să ştiu cei care nu participă la vot, ca să îi 

nominalizez: domnul Tomoşoiu, domnul Horia Toma, domnul Neaga, domnul Nistor 

și domnul Ciolac Dan. Dumnealor nu participă la vot. 

 

  Dl. Eugen Ionică 

1.000 lei. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Brut.  

  Puteţi să le măriţi cotizaţia la partid!  

  Şi domnul Şepşi, nu participă. Şase membri. 

  Atunci o să propun să spunem: membrii comisiei nu vor participa la vot. Eu 

cred că este mai corect aşa. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate, fără cei care sunt în comisie. 

 

  Membrii consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”. 

  (Domnii consilieri județeni Ciolac Dan, Toma Horia Victor, Neaga 

Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Sepși Daniel și Tomoșoiu Adrian, nu au participat la 

vot.) 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

   Vreau să vă spun că în ultima perioadă această comisie chiar a început să 

desfăşoare o activitate mult mai intensă şi datorită problematicii care s-a intensificat. 

 Numărul 18 este Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii    nr. 

124/25.07.2017 a Consiliului Județean Prahova, pentru aprobarea Regulamentului de 

stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean Prahova 

pentru unitățile de cult din Județul Prahova, aparținând cultelor religioase recunoscute 
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in România, constituirea comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum 

și a comisiei de soluționarea contestațiilor. 

 Aşa cum vă spuneam la început, din proiectele care au fost depuse, în număr 

de 57, comisia de selecţie a declarat eligibile un număr de 10 proiecte.  

 

 Dl. Eugen Ionică 

 Avem și noi lista? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bineînţeles. 

 

 Dna. Ludmila Sfîrloagă 

 E pe site. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Este şi pe site. 

 Vreau să vă spun că în urma discuţiilor care au survenit, avem şi o 

contestaţie din partea unei Parohi de la Câmpina, dacă nu mă înşel. În urma analizei un 

pic intensificată asupra acestui regulament, am decis că este foarte bine şi foarte corect 

să stabilim de la început şi să menţionăm foarte clar cu privire la ceea ce înseamnă 

dovada cofinanţării. Noi am solicitat o dovadă de cofinanţare şi acolo observaţi 

articolul 8, alineatul 1 din regulament, se modifică şi va avea următoarea formulare: 

„adeverinţă certificată de bancă şi copia a extrasului bancar, conform cu originalul, 

prin care sunt prezentate codul IBAN şi dovada co-finanţării unităţii de cult 

solicitante”. 

 Expresia „cofinanţarea beneficiarului trebuie să fie minim 10% din  valoarea 

proiectului”, din Regulament şi din anexe, se înlocuieşte cu expresia „co-finanţarea 

beneficiarului trebuie să fie minim 10% din valoarea sprijinului financiar solicitat”. 

Pentru că noi funcţionăm cu parteneriatele cu primăriile exact în acelaşi fel. Dacă noi 

alocăm 200 mii, trebuie să vină cu o cofinanţare de 10%, deci 20 mii, da? În acest 

Regulament era interpretat greşit şi nu era clar stipulat: „cofinanţarea beneficiarului 

trebuie să fie minim 10% din valoarea proiectului”. Dacă dumnealor veneau cu un 

proiect de 1 milion lei, necesar, cum e vorba la Catedrală, că e 1 milion, trebuiau să 

aibă 100 mii. Sumă pe care nu o aveau şi nu puteau să o aibă în cont şi să aducă şi 

adeverinţă care să certifice acest lucru. Pentru acest motiv, am solicitat această 

modificare, să stipulăm foarte clar, pentru că cei mai mulţi au fost descalificaţi pe baza 

acestui criteriu. 

 Deci toţi au fost descalificaţi pentru că nu au putut prezenta cei 10% cu 

extras bancar, că au şi dumnealor la dispoziţie cei 10%. Deci, cine solicita maxim, să 

zicem 50 mii, trebuia să aducă un extras de cont de 50 mii. Dar pentru că... De 5 mii. 

Mă scuzaţi! Dar pentru că dumnealor veneau cu 300 lei în cont şi solicitau...  
 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 50 mii. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, mai mult. Solicitau 100 mii. 

 El venea cu valoarea... 
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  Dl. Alexandru Bănică 

  Deci, el nu solicita nimic. Un proiect de 800 mii…, deci 8 miliarde şi el 

avea 200 lei. Nu putea să aibă 10%. Şi nu se încadra niciodată. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi acum am spus să fie foarte clar, iar ce vom face noi, suma rămasă, vom 

lansa o nouă sesiune de depuneri de proiecte, de dosare. Este şi normal. Şi acum avem 

şi ghidul şi atunci chiar putem să facem o evaluare, pentru că noi nici nu am ajuns la 

evaluare. Pur şi simplu i-am descalificat că nu prezentau extrasul de cont. Deci, nu 

aveau o parte din dosar. 

  Vă rog , domnul Enescu! 
  
  Dl. Rareş Dan Enescu 

  Mi-aţi anticipat întrebarea, domnule preşedinte. 

  Înainte, vreau să vă felicit că aţi avut ideea să faceţi acest proiect de 

hotărâre. Se vede clar că parohiile sau eu ştiu, lăcaşurile de cult, sunt interesate şi vin 

să... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi cred că vor fi mai multe. 
 

  Dl. Rareş Dan Enescu 

  ...să ceară bani. Este important, ca să nu mai grevăm, eu ştiu, autorităţile 

publice locale. Întrebarea este dacă va mai fi o nouă sesiune de solicitări de aşa ceva, 

dar mi-aţi răspuns şi vă mulţumesc! 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sigur. Mai sunt la dispoziţie undeva la 400 mii. Eu cred că vor fi interesaţi 

să vină să depună. Mi se pare o metodă mult mai transparentă de a acorda acest sprijin 

financiar decât ce era înainte. 

  Vreau să vă spun că am avut… 

  Da. Domnul Ciolac are dreptate si aş vrea să fac o completare. Noi am 

procedat în felul următor: am înştiinţat protoeriile pentru a-şi înştiinţa parohiile din 

subordine. Aşa ni s-a părut nouă logic. Să ştiţi că multe protoerii nu au anunţat şi 

multe parohii au venit după finalizarea..., după încheierea sesiunii de depunere şi au 

spus „Domnule, dar noi nu ştiam!”. Din acest moment, putem să spunem că aşteptăm 

să treacă 10 zile, publicăm. Nu, publicăm. Facem iar un calendar, astfel încât toată 

lumea să cunoască faptul că aceşti bani sunt la dispoziţie şi trebuie să vină să depună 

proiecte. 

  Vă rog, domnul Enescu! Mai aveţi o întrebare? 

 

  Dl. Rareş Dan Enescu 

  Îmi cer scuze! Parohiile care au depus în afara termenului pe care l-aţi 

stabilit... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Trebuie să revină. 




