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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  

 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Prahova 

din data de 26 septembrie 2014, ora 12,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 317 din 

19.09.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 32 de 

consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Ciolac Dan, Cord Ovidiu, Cornea 

Dănuţ Marcel, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, Dobre Adrian Florin, 

Donache Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Enescu Rareş 

Dan, Ionescu Radu Cezar Liviu, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius Dumitru, 

Mitrea Laurenţiu Daniel, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru 

Daniel, Necula Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana 

Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, 

Sandu Ana, Tabacu Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter David Andrei. 

 Au lipsit doamnele consilier judeţean David Simona și Sfîrloagă 

Ludmila şi domnul consilier judeţean Şepşi Daniel. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dna Rodica Paraschiv, prefectul judeţului Prahova; dna Fabioara Ionescu, 

administratorul public, Consiliul judeţean Prahova; dl. Mihail Pavel, secretarul 

judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; 

dna Livia Barbălată, şeful Serviciului urmărire lucrări publice, gestionare 

patrimoniu şi monitorizare servicii publice şi societăţi comerciale din cadrul 

Direcției patrimoniu; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane; dl. 

Alexandru Bănică, directorul adjunct al Societăţii Comerciale „Plopeni Industrial 

Parc” S.A.; dna Anca Mihaela Bodunescu, consilier juridic în cadrul Societăţii 

Comerciale „Plopeni Industrial Parc” S.A.; dl. Marius Preda, directorul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei - 

Prahova”; dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului Prahova; dl. Florin Puşcariu, directorul medical al 

Spitalului judeţean de Urgenţă Ploieşti; dl. Gheorghe Curelea, director adjunct al 

Direcţiei Judeţene de Pază Prahova; dl. Nicolae Apostoiu, consilier la Cabinet 

preşedinte şi reprezentanţii presei. 

   

  Dl. Mircea Cosma 

  Bună ziua! Bine aţi venit! 

  Lipsesc trei domni consilieri din grupul aflat la putere, încă, şi îi 

nominalizăm: domnul Dan Şepşi, aflat în concediu, doamna Ludmila Sfîrloagă, 

aflată la Strasbourg şi doamna David Simona. 

  Avem o ordine de zi cu 13 puncte, plus Diverse. 

  Dacă sunt comentarii la ordinea de zi? Vă rog. 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am dori, dacă se poate, de pe această ordine de zi, să propunem 

amânarea, scoaterea de pe ordinea de zi şi amânarea pentru şedinţa următoare a 

punctelor 2, 3 şi 4. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, s-a făcut această propunere, pe care o supun la vot. Cine este 

pentru? Mulţumesc. 
 

  Dl. Mihail Pavel 

  15. 
 

  Dl. Mircea Cosma 

               15 voturi, deci, nu întruneşte numărul necesar. 
    

 Propunerea nu a fost adoptată: 15 voturi pentru scoaterea de pe ordinea 

de zi a proiectelor de hotărâre (Adrian Florin Dobre, Dan Ciolac, Ovidiu Cord, 

Dănuţ Marcel Cornea, Gheorghe Donache, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe 

Necula, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Elisabeta Popovici, Dorin Tudora, 

Viorica Vasile, Sebastian Danielescu, Romu Moraru şi Jenica Tabacu). 
 

  Dl. Mircea Cosma    

  Supun la vot ordinea de zi, aşa cum a fost prezentată. 

  Cine este pentru? Numărați... 18. Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? 

  Doamna Tabacu, votaţi într-un fel sau altul? 

 

  Dna Jenica Tabacu 

  Mă abţin. 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă abţineţi. 
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi pentru 

(Mircea Cosma, Bogdan Andrei Toader, Cătălin Răzvan Niţă, Rareş Dan Enescu, 

David Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe 

Neaga, Ana Sandu, Georgiana Diana Niculescu, Elena Iuliana Dosaru, Laurenţiu 

Daniel Mitrea, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Zaharia 

Costin şi Radu Cezar Liviu Ionescu), 14 voturi împotrivă (Adrian Florin Dobre, 

Dan Ciolac, Ovidiu Cord, Dănuţ Marcel Cornea, Gheorghe Donache, Dumitru 

Daniel Neagoe, Gheorghe Necula, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Elisabeta 

Popovici, Dorin Tudora, Viorica Vasile, Sebastian Danielescu şi Romu Moraru) şi 

1 abţinere (Jenica Tabacu) cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi 

a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 

2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

  2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 

judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Servicii 

Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A. pentru vânzarea unor active - iniţiat 

de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 
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  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, în care îşi 

desfăşoară activitatea Primăria oraşului şi Consiliul local Mizil, din proprietatea 

publică a judeţului Prahova, în proprietatea publică a oraşului Mizil - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

  4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea 

unor bunuri, concesionate Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A. prin 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice 

de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea Comercială 

„Plopeni Industrial Parc” S.A. - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Reabilitare Sistem microzonal alimentare 

cu apă (sursa Crasna) - Înlocuire conductă de transport apă potabilă şi reabilitare 

construcţii hidrotehnice aferente, de la Staţia de tratare Schiuleşti, la rezervorul de 

înmagazinare Gogon, oraşul Slănic” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova - iniţiat de domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

  8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special 

- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

  10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi 

de domnii consilieri judeţeni Rareş Dan Enescu, Adrian Manta, Constantin Negoi 

şi Dănuţ Marcel Cornea. 

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

funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti - iniţiat de domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean 

Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe 

Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Ovidiu Cord. 

  12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

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

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna 

consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu 

Moraru, Marius Nicolai şi Gheorghe Necula. 

  13.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

contractului individual de muncă al domnului Dragomir Ioan din funcţia publică de 

director al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor  
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Judeţene Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului 

judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii 

consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Ovidiu Cord. 

  14. Diverse. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, punctul 1 este un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu. Dacă sunt observaţii? Am comunicat şi pe site. 

  Urmare a evoluţiei pozitive a economiei judeţului Prahova, ieri s-a făcut 

o rectificare pozitivă la cota de 41,75%, la toate localităţile. 

  Cea mai mică sumă a fost de 4.000 lei noi, la comuna Cosminele şi cea 

mai mare, de 11 milioane, la municipiul Ploieşti, 9,628 milioane, pardon. 

  Restul, dacă vă uitaţi, căutaţi Decizia pe site-ul Direcţiei Finanţelor 

Publice, cota de 41,75%, urmare a îmbunătăţirii activităţii economice din judeţul 

Prahova, ne distribuie către localităţi 17,525 milioane lei, la cota de IVG, deci, o 

creştere de 175 miliarde lei vechi, pentru cine lucrează în lei vechi, şi care s-a 

repartizat, conform contribuţiei fiecărei localităţi şi a numărului de angajaţi, pe 

localităţi.  

  Bineînţeles că localităţile fericite sunt cele care au dezvoltat locuri de 

muncă. 

  Dintre oraşe, cele mai slabe oraşe din judeţ, după această repartizare, se 

numesc oraşul Slănic, care adună abia 40.000 lei la IVG, oraşul Comarnic, care 

adună, la rândul lui, aceeaşi sumă, deci, 61.000 şi Azuga, 58.000. Celelalte oraşe, 

toate, primesc peste 1 miliard, începând de la 364 mii, Boldeşti Scăeni, unde, în 

locul Fabricii de Sticlă, ştiţi că suntem într-un stadiu avansat de a deschide primul 

Parc Industrial în zonă şi la Vălenii de Munte, unde, urmare a punerii în funcţiune 

la „Timbark”, creşterea este de 328 mii, respectiv 3,280 miliarde. 

  Cota pentru judeţul Prahova este de 40 miliarde şi va fi supusă 

rectificării în data de 6, când facem o rectificare globală a întregului buget. 

  De aici încolo, hotărârea de la punctul 1 al ordinii de zi, îşi propune să 

mărească bugetul cu sumele venite pentru calamităţi şi, în acelaşi timp, să îl 

diminueze cu suma cu care se diminuează bugetul de la Direcţia Generală a 

Protecţiei Copilului, unde s-a făcut o corecţie corespunzătoare cu numărul de 

salariaţi şi cu cheltuielile necesare. 

  Deci, propunerea este de a se aproba creşterea, pe global, a cheltuielilor, 

a veniturilor, cu 1,654 milioane şi redistribuirea lor pe capitolele, pe care le vedeţi, 

în anexă. 

  Dacă aveţi observaţii? 

  Deci, judeţul a primit la calamităţi 4,7 milioane, pe care le regăsiţi aici, 

în... 

  Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 Hotărârea nr. 2 vizează o hotărâre care a mai fost amânată, care 

înseamnă să mandatăm AGA de la Compania de Servicii Publice şi Energii 

Regenerabile, să vândă ce are în Anexă.    

 Dacă nu sunt observaţii, o supun la vot. Cine este pentru? Vă rog, 

domnul Cornea. 
 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Cineva, de la această societate, este în sală? 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cred că este, da. Trebuia să fie. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Trebuia.  

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. 
 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

                Părerile sunt împărţite. Aceste autoturisme şi autovehicule, nu ştiu dacă 

trebuie să intre în patrimoniu, să fie aprobate de către plenul Consiliului judeţean. 

Eu cred că este un pic de pasare a responsabilităţii, ca să nu ia ei anumite măsuri. 

Mulţumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Putea fi o hotărâre a AGA, simplă. Recunosc chestia aceasta. Că nu 

diminuează capitalul, acestea sunt alte... 

  Supun la vot. Cine este pentru? Este de două treimi, vă atrag atenţia. 

Sunt unii care nu votează, deci, 13 nu votează şi... 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  18. Trebuie minim 24. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da.    

 

  Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 18 voturi pentru (Mircea Cosma, 

Bogdan Andrei Toader, Cătălin Răzvan Niţă, Rareş Dan Enescu, David Andrei 

Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana 

Sandu, Georgiana Diana Niculescu, Elena Iuliana Dosaru, Laurenţiu Daniel 

Mitrea, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Drgomir, Zaharia Costin şi 

Radu Cezar Liviu Ionescu). 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, nu pot să le scot de pe ordinea de zi, din moment ce aţi fost de 

acord cu ele. 
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  Aceeaşi eternă hotărâre, privind trecerea în proprietatea „municipiului 

Mizil” viitor, adică a oraşului Mizil, a clădirii în care îşi desfăşoară primăria 

activitatea. 

  Sunt observaţii? Nu sunt. Vă rog. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  În expunerea de motive se zice aşa: „...în vederea executării unor lucrări 

de investiţii asupra imobilului menţionat”. Domnul primar nu a plătit de două luni 

salariile. Are bani de investiţii? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Deci, domnul primar, ca şi dumneavoastră, ştie că se rectifică bugetul... 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Nu. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 ...pozitiv. Pe data de 6. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Este vorba de acoperiş. S-a trimis un om de la Consiliu, s-a făcut o 

expertiză, evaluare. Acoperişul este într-o stare deplorabilă. Aceasta pot să vă 

spun. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Nu contestăm aceasta. Oportunitatea unor cheltuieli pentru primăria 

Mizil o contestăm, având în vedere că, se pare, au ajuns la scadenţe, diverse 

împrumuturi... Poate mai gajează cu ceva domnul primar, cu sediul primăriei... 

 

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Nu este al lui, ca să... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Păi nu, dar, poate, în momentul când va fi al dânsului, mai găseşte un 

săculeţ cu bani. Să plătească, întâi, salariile şi după aceea mai discutăm.  

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Îmi pare rău, domnul Cornea, că vă dau o veste pozitivă şi că vă cade rău 

la ficat: cu rectificarea de ieri, pozitivă pentru Mizil, cu 41,75%, de aproape 3,5 

miliarde, s-au plătit salariile la Mizil.    

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Nu îmi cade. Îmi cade bine pentru că vin la serviciu. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Bun.  
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   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Vin la serviciu, dânsul este angajat, au drepturi salariale. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Să nu răspândiţi zvonuri nereale. S-a rectificat pozitiv bugetul, v-am 

spus. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Până ieri nu aveau bani. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu, până ieri nu plătise salariul primarul şi aparatul propriu, 

administratorul public şi cabinetul. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   De ce să îl împovărăm cu investiţii? Mai bine reparăm noi acoperişul. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Vă rog eu frumos, atâta doar că nu aveţi voturi să propuneţi reparaţia. 

   Cine este pentru? 18. Cine este împotrivă? Vă rog să spunem poporului 

cine este împotrivă. 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   14. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

               Cine se abţine? 1, doamna Jenica. Deci, 14 împotrivă şi 1 se abţine. 

 

   Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 18 voturi pentru (Mircea Cosma, 

Bogdan Andrei Toader, Cătălin Răzvan Niţă, Rareş Dan Enescu, David Andrei 

Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Ana Sandu, Georgiana 

Diana Niculescu, Gheorghe Neaga, Elena Iuliana Dosaru, Laurenţiu Daniel Mitrea, 

Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Zaharia Costin şi Radu 

Cezar Liviu Ionescu), 14 voturi împotrivă (Adrian Florin Dobre, Dan Ciolac, 

Ovidiu Cord, Dănuţ Marcel Cornea, Gheorghe Donache, Dumitru Daniel Neagoe, 

Gheorghe Necula, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Elisabeta Popovici, Dorin 

Tudora, Viorica Vasile, Sebastian Danielescu şi Romu Moraru) şi 1 abţinere 

(Jenica Tabacu). 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Punctul 4, care ar însemna întârzierea lucrărilor din Master Planul de apă 

- canal, un proiect european de 148 milioane de euro şi care, fiind pe ultima sută de 

metri, trebuie accelerate toate procedurile care sunt. 

   Supun la vot. Cine este pentru?  

 

   Dl. Mihail Pavel 

   18. 
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   Dl. Mircea Cosma 

               Tot 18. Cine este împotrivă? Vă rog. Uite, 1, 2, 3. 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   7. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

               Cine se abţine? 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   8. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

               Mulţumesc. 

 

  Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 18 voturi pentru (Mircea Cosma, 

Bogdan Andrei Toader, Cătălin Răzvan Niţă, Rareş Dan Enescu, David Andrei 

Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Ana Sandu, Georgiana 

Diana Niculescu, Gheorghe Neaga, Elena Iuliana Dosaru, Laurenţiu Daniel Mitrea, 

Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Zaharia Costin şi Radu 

Cezar Liviu Ionescu), 7 voturi împotrivă (Elisabeta Popovici, Dorin Tudora, 

Marius Nicolai, Constantin Negoi, Gheorghe Necula, Viorica Vasile şi Sebastian 

Danielescu) şi 8 abţineri (Adrian Florin Dobre, Dan Ciolac, Ovidiu Cord, Dănuţ 

Marcel Cornea, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Donache, Romu Moraru şi 

Jenica Tabacu). 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   La punctul 5 este un proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii 

juridice de consultanţă şi de asistenţă de către Societatea Comercială „Plopeni 

Industrial Parc”. 

   A fost o expunere de motive care nu a convins pe toată lumea. 

   Este domnul Bănică aici, să o motiveze. 

   Când s-a făcut ordinea de zi, a fost o discuţie că vor nişte explicaţii. Vă 

rog, domnul Bănică. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Curtea de Conturi a constatat la noi, la controlul din ianuarie - februarie, 

că am dat banii la Consiliului judeţean, din profit şi, întrucât noi avem facilităţi şi 

am demonstrat că... De asemenea, am constatat... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   ...nişte depăşiri la diurne, s-au explicat. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   ...nişte depăşiri de vreo 4.000 lei. Aceasta nu ar fi o problemă, doar... 

este o chestie de viitor. Avem hârtii la ANAF, că s-a predat... 
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   Dl. Mircea Cosma  

   Corect. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Aşa şi mai este... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   ...o măsură... 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   ...o măsură de la Corpul de la Finanţe, că au fost şi Finanţele, prin care ni 

se spune ca să luăm înapoi cotizaţia de la cei AE
3
R, că nu este oportun. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. Am înţeles. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Şi pentru aceasta am propus să punem un avocat din afară, pentru a nu 

avea probleme, din perspectiva... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Vreţi să întrerupem şedinţa, presa? Ca să ştiu. Vă rog, domnul Bănică. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Deci, am cerut avocat din afară, ca să nu avem probleme, în perspectivă, 

când vin controale să... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Am înţeles. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Am făcut toate demersurile până acum, la toate forurile, dar nu se uită 

nimeni peste ele.      

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Mai este vorba şi de măsura 4.4... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

        ...cu directorul general. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   El spune că legea este de vină...  
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   Dl. Mircea Cosma 

   Da. Vă rog. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Ordinea este să mergeţi în contencios şi după aceea să vă îndreptaţi... 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Şi, după aceea, dacă pierdem... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               ...dacă nu aveţi dreptate. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   ...aşa, mă întorc şi recuperez de la ei. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Bun. Şi, în cazul în care măsura 4.4, spune contenciosul că este legală, 

adică măsura este aşa cum spun Finanţele şi trebuie să vă îndreptaţi împotriva 

domnului director general, cheltuielile de judecată, în cazul acesta, cum le 

recuperaţi? Tot de la domnul director general, sau...    

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Domnul Romu, nu aţi votat? Că este cineva neliniştit. Aţi votat pentru, 

contra, sau împotrivă. Nu ne interesează. 

 

   Dl. Romu Moraru 

   M-am abţinut. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

               Sau s-a abţinut. Bine. Ne-a indus în eroare, acolo, votul. 18 au fost. 

   Sunteţi mulţumit, domnul Cornea, că aţi ridicat... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Să vină să îţi impute de ce ai dat Consiliului judeţean bani? Sau 

oportunitatea unei taxe. Nu mi se...În partea cealaltă poate, să zicem, că sunt nişte 

probleme, că se constituie nişte venituri către persoane fizice, dar, în primele două, 

nu. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Mulţumesc. Alte comentarii la hotărâre? Domnul Dobre, vă rog. 

 

        Dl. Adrian Florin Dobre 

   Dumneavoastră nu aveţi jurişti la instituţia aceasta pe care o conduceţi? 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Are. 
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   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Aşa. Şi... 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Tocmai de aceea vă spuneam... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   A zis să aibă şi el o consultanţă. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Pe cine să feriţi? Pe ei, sau cum? Păi, atunci ce caută în instituţie, dacă 

dumneavoastră doriţi să îi feriţi de controlul, nu ştiu, Curţii de Conturi, sau cine a 

fost în control? 

 

   Dl. Mircea Cosma   

   Şi Curtea de Conturi are jurist, dar zice că atunci când vine la procese 

vine cu Cabinete de avocatură. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Curtea de Conturi este o instituţie care se află sub tutela Parlamentului. 

Dânşii discută acolo problema Curţii de Conturi. 

   Aici avem o instituţie care este în subordinea, este sub tutela Consiliului 

judeţean. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Noi am făcut demersuri, până în momentul de faţă... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Aşa. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   ...deci, de acele eforturi... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Bine, eu am înţeles, dar aveţi trei jurişti. Ce fac acolo? Ce fac juriştii 

acolo? 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Este unul. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Am înţeles că sunt trei, nu ştiu cine zicea. 

 

   Dl. Alexandru Bănică 

   Au alte procese. Nu au vrut cu aceste două instituţii să fie jurişti. 
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   Dl. Adrian Florin Dobre 

   A, deci, am înţeles. 

   Deci, dânşii nu au vrut să reprezinte instituţia... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu că nu au vrut. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

               ...în procesul făcut... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Domnul Radu Ionescu doreşte... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Mulţumesc. 

 

   Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

   M-am consultat aici, rapid, cu câţiva membrii AGA cu care, adică cei cu 

care am discutat, care erau, majoritatea, acolo şi ideea este că, într-adevăr, în AGA 

nu s-a discutat niciodată despre acest subiect, nici măcar, înţeleg că nu este de 

competenţa AGA, dar nici măcar nu a fost amintit, ca să ştim şi noi despre ce este 

vorba şi nu aş vrea ca şi colegii mei şi eu să fim oarecum frustraţi de faptul că nu 

am avut habar de această chestiune, lucru pentru care noi am propune amânarea 

discuţiei, până când vom avea o discuţie cu conducerea societăţii, un punct de 

vedere, să ne lămurim şi noi despre ce este vorba că, vrând – nevrând, tot noi 

suntem acolo, tot noi votăm şi pe aici şi este normal să fim puşi la curent cu ceea 

ce se întâmplă. Nu este mare lucru să amânăm pentru şedinţa viitoare, care nu este 

departe, după câte înţeleg. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. Supun la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

   Se amână. 

 

   Propunerea a fost aprobată cu 33 voturi pentru.    

 

   Dl. Mircea Cosma    

   Atâta doar că rog, atunci când mai veniţi la şedinţa pregătitoare şi sunteţi 

şi membrii AGA, măcar să spuneţi, că doar ne-am întâlnit data trecută. 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   Am şi eu o întrebare... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. Poftiţi. 
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   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   ...către domnul secretar. 

   Poate fi amânat un proiect de hotărâre, sau el trebuie votat, odată ce el a 

fost pus pe ordinea de zi, pentru, împotrivă, să se întâmple ceva cu el? 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Spune că, dacă s-a făcut o propunere... 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   S-a făcut o propunere. Dacă se procedează altfel, se şi respinge. Nu mi se 

pare relevantă chestiunea... 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   Deci, Regulamentul sau legea ce spune, domnul secretar? 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   Da, deci, se poate... 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

               Poate fi... 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   Poate fi retras de iniţiator până în momentul în care se supune la vot.

  

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   O.K., dar nu amânat. Deci, nu poate fi amânat. 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   Păi, este acelaşi lucru, că şi iniţiatorul a votat pentru amânare. Da, mă 

rog, ca şi terminologie... 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe  

   Deci, eu vă întreb cum este legal: dacă se poate amâna un proiect de 

hotărâre, sau, odată ce a fost votat pe ordinea de zi, trebuie votat într-un fel... 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   Deci, nu este... 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   ...respins sau admis? 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   Deci, nu este problemă de legalitate, este problemă de Regulament. Nu 

este de lege şi iniţiatorul votând şi-a retras-o. Strict regulamentar, iniţiatorul poate            

să o retragă, până se supune la vot şi a retras-o. Nu cred că este o chestiune  care 

este aşa de importantă. 
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   Dl. Mircea Cosma 

   Regulamentul spune că orice propunere care se face, se supune la vot. S-

a supus la vot. 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   Amendament, da. Amânarea, nu... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   Da, o să vedem. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Vedem. 

 

   Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

   Voi voiaţi să fie respinsă, adică să vă spun eu despre ce este vorba. 

Aceasta dorea: ca să se voteze să fie respinsă. 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   Nu, eu voiam să se respecte legalitatea. 

 

   Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

   Hai, că vă mai las o şedinţă acum liniştiţi. De data viitoare, vă promit eu 

că o să discutăm altfel. 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   Deja mi s-au înmuiat picioarele de la scaun. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Punctul 6 este un proiect de aprobare a indicatorilor tehnico - economici 

la proiectul aflat pe Lista de investiţii, numit „Sistem microzonal de alimentare cu 

apă (sursa Crasna) - Înlocuirea conductei”. 

   Dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? 

Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Eu mă abţin, ca să ştiţi. Mulţumesc.  

 

   Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru şi 1 

abţinere (Mircea Cosma). 

 

   Dl. Mircea Cosma 

                Incep să fac şi eu ca ceilalţi. Şi, dacă m-am abţinut, ce vrei? Am pus-o la 

vot, ca iniţiator, dar m-am abţinut. 
 

    

   Dl. Mircea Cosma 

   Punctul 7, Comisia Tehnică. 
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   Având în vedere noua compoziţie a Consiliului, s-au făcut nişte 

modificări. 

   Dacă sunt observaţii? Este C.T.U.A.T.-ul acesta. Dacă nu sunt, supun la 

vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Nu se abţine 

nimeni. 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Punctul 8 este proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului judeţean în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 

special. S-a modificat legea şi trebuie să desemnăm în unităţile de învăţământ. 

   Vi le reamintesc: Şcoala specială nr. 1 Ploieşti, Şcoala specială nr. 2,                              

Filipeştii-de-Târg, Şcoala gimnazială specială Vălenii-de-Munte, Şcoala 

profesională specială Plopeni, Şcoala profesională specială Breaza. 

   Grupurile politice, dacă aveţi propuneri? Vă rog, domnul Enescu. 

 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   Grupul PSD, având în vedere că sunt neremunerate... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. 

 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

                ...face următoarele propuneri: Şcoala gimnazială specială nr. 2 Ploieşti: îl 

propunem pe domnul Neaga Gheorghe. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. 

 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   Şcoala gimnazială specială Filipeştii-de-Târg: Enescu Rareş. 

   Şcoala gimnazială specială Vălenii-de-Munte: domnii Niţă Cătălin şi 

Manta Adrian. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Doi? 
 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   Şi la... Da. Şi Şcoala profesională specială Plopeni: domnul consilier 

Ionică Ion. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Ionică Ion. 

   Şi la Şcoala specială nr. 2 Ploieşti, domnul Neaga, da? 
 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   Da. 
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   Dl. Mircea Cosma 

   Care este Şcoala specială nr. 2? Unde este doamna...? Aceea de la Liceul 

de Construcţii, nu? 

   Da. Deci, acestea sunt grupurile PSD. 

   Vă atrag atenţia că sunt câte două propuneri, da? 

   Ziceţi, grupul PDL. Nu vreţi să face propuneri, sau cum? 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Ba da. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Vă rog. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Pe doamna consilier Elisabeta Popovici, la Şcoala specială nr. 2. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   O propunere? Alte propuneri. Domnul Pinţoiu, vă rog. 

 

   Dl. Toma Pinţoiu 

   De la grupul PLR, la Văleni, pe domnul Aurel Dragomir. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Păi, sunt făcute două propuneri. 

 

   Dl. Toma Pinţoiu 

   Una facem doar. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Păi, sunt făcute două: Niţă şi Manta. Mai vreţi una? 

 

   Dl.Toma Pinţoiu 

   Noi propunem şi pe Aurel Dragomir. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Toţi trei la Văleni? 

 

   Dl. Toma Pinţoiu 

   Toţi trei la Văleni, da. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Pe cine a zis? Pe domnul Dragomir? 

 

   Dl. Toma Pinţoiu 

   Da. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Mă duceţi la vot secret? Mi se pare că aveţi lansarea de candidat. 
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   Dl. Toma Pinţoiu 

   Mergem la vot secret. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu aveţi lansare de candidat? 

 

   Dl. Toma Pinţoiu 

   Avem, dar mai avem timp. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Bun. Mai retrageţi-vă unul şi vă duceţi în altă parte. 

 

   Dl. Adrian Manta 

   Mă retrag eu. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Şi te duci la Plopeni, sau unde? 

 

   Dl. Adrian Manta 

   Oriunde. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Bine. 

 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   Filipeştii-de-Târg. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

               Nu, acolo este Rareş. 

 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   La Breaza, da? 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu, vrea la Plopeni. 

 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   La Ploieşti. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   La Ploieşti? La nr. 1.Gata, domnule, am rezolvat. 

   S-a retras domnul Manta. Vă rog, domnul Danielescu.  

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Propunem pe doamna... 
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   Dl. Mircea Cosma 

   Din partea cărui grup propuneţi? 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Domnul preşedinte, un grup binecunoscut aici, că am fost parteneri. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Păi, nu ştiu, ca să ştiu. Nu sunteţi ACL? Sunteţi... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Păi, în momentul acesta, suntem PNL şi PDL. Deci... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   A, bun. Ca să mai... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Cred că nu aveţi alte... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu am nicio... 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   ...alte acte depuse, din care să rezulte... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu, nu. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   ...altceva. Nu. Păi, atunci... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

               Deci, pe doamna Viorica Vasile o propun pentru Şcoala profesională 

specială Breaza. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Breaza.  

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Da. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

        Doamna Vasile. Mai departe. 
 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Şi pe domnul Neagoe, tot pentru Breaza. 
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   Dl. Mircea Cosma 

   Stai, că este din alt grup. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

   Nu are importanţă, domnule. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu, nu. 

 

   Dl. Sebastian Danielescu 

               Din simpatie. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Hai, domnule... 

   Îl propune liderul de grup. Nu se poate aşa. Din simpatie... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Îl propun eu. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Vă rog. La ce şcoală? 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   La Breaza. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   A, tot la Breaza. Bine. Că dânsul este din Breaza. Aşa. Altceva? 

Altcineva? Domnul... 
 

   Dl. Bogdan Andrei Toader  

   Doamna Jenica, dumneavoastră pe cine propuneţi? 

 

   Dna Jenica Tabacu 

   Eu nu pot să mă propun, adică nu este... 

   Dacă ar fi să mă propun, m-aş propune la Breaza. Este mai aproape de 

Câmpina. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Cine se retrage? Cine este cavaler? 

   Da. Deci, doamna Jenica Tabacu şi doamna Vasile rămân pentru Breaza. 

Domnul Neagoe, doriţi la Plopeni, la Ploieşti? 

 

   Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

   Nu doresc nicăieri. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Nu. 



 20 

   Deci, să vedem ce propuneri s-au făcut. Vă rog. 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   La Şcoala specială nr. 1 Ploiești, domnul Manta. 

   La Şcoala specială nr. 2 Ploieşti: domnul Neaga şi doamna Popovici. 

   La Filipeştii-de-Târg, domnul Enescu Rareş. 

   La Vălenii-de-Munte: domnii Niţă şi Dragomir. 

   La Plopeni, domnul Ionică. 

               Şi la Breaza: doamnele Vasile şi Tabacu. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   S-a înţeles, da? 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Mai trebuie două persoane. 

 

   Dl. Mihail Pavel 

   Deci, mai trebuie la Ploieşti... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Vă atrag atenţia că Regulamentul nu specifică, în mod deosebit, 

„consilieri”, ci putem propune din aparatul propriu, din funcţionari şi completăm, 

imediat, cu funcţionari pe care vi-i pun la vot. 

 

   Dl. Gheorghe Neaga 

   Având în vedere că sunt şi eu pe listă, mai spuneţi ceva, domnule 

preşedinte, că este fără bani. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Este fără... Am spus de la început. 

 

   Dl. Gheorghe Neaga 

   Este în regulă. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Deci, mai citim o dată, sau ştie toată lumea? A auzit toată lumea. 

   Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? În unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Consilierii care au dorit sunt propuşi. 

   Acum trebuie să completăm la Şcoala nr. 1 Ploieşti, un post. 

   Există propuneri din partea tuturor serviciilor, astfel: 

   Biroul Resurse Umane. Și-au exprimat disponibilitatea: doamnele 

Chiriţă Steliana, Saulea Gabriela, Badea Cristina, Petre Mariana. 
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   La Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport, 

tineret, ONG-uri: Ungureanu Oana, Moşu Răzvan, Ioniţă Bogdan. 

   De la Direcţia economică, doamna Dovîncă mi-a dat o listă cu: Bănică 

Nicoleta, Oprea Mariana Denisa, Brînzoi Ruxanda, Costin Lazăr Ionelia, Stan 

Octavian, Lixandru Gabriela. 

   Direcţia patrimoniu: Stănescu Mădălina, Filote Daniela. 

   Direcţia tehnică: Stănescu Adrian. 

   Serviciul juridic - contencios: Zidărescu Ion. 

   Serviciul gestiune documente: Albişoreanu Răzvan, Coarfă Serafim. 

   Vă rog să faceţi propuneri. 

   Deci, pentru Şcoala specială nr. 1, o propunere. Cine doreşte? 

 

   Dna Elisabeta Popovici 

   Oana Ungureanu. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

                Cine? Oana Ungureanu. Mai sunt şi alte propuneri? Supun la vot. Cine 

este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Mai departe. Filipeştii-de-Târg. 

 

   Dl. Rareş Dan Enescu 

   Mariana Petre. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Doamna Mariana Petre. Este aici? Nu este aici, dar ştie. A fost 

recomandată. 

   Sunt alte propuneri? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

   Dl. Mihail Pavel 

   La Plopeni. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Şi la Plopeni mai avem un loc. 

   Domnul Ionică? Cine doreşte? Pe cine doriţi să propuneţi? 

   Vă propun pe un băiat de la Plopeni, care a fost de la Plopeni: Zidărescu 

Ion. Vi-l propun eu. Sunteţi de acord? Îl ştiţi pe Zidărescu. Este şi liderul de 

sindicat. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mai 

avem? Nu. 

   Vă mulţumesc foarte mult. 

   Supun la vot hotărârea în integralitate. 
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   Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În 

unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Următoarea hotărâre se referă la modificarea statului de funcţii la 

aparatul de specialitate.  

   Este aceeaşi poveste, pentru că s-au modificat cîteva examene, trepte 

ş.a.m.d. Dacă aveţi întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? 

Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Punctul 10 este un proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcţii al Direcţiei de Pază. Domnul Curelea este aici, vă poate răspunde. La fel, se 

modifică... Da, se modifică treptele de salarii, deci, promovează de pe o treaptă pe 

alta. Aveţi referatele. Sunt probleme? 

   Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

   Modificarea organigramei la Spitalul Judeţean de Urgenţă. 

   Domnul director medical este aici. Dacă aveţi întrebări? Este domnul 

doctor Puşcariu aici. Dacă aveţi întrebări? Să îl cunoaşteţi, poate trebuie să vă 

trataţi. 

   Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe pentru efectuarea 

transportului prin curse speciale. Văd că au apărut firme noi pe aici.  

                Dacă aveţi observaţii? Dacă nu aveţi, supun la vot. Cine este pentru? 

Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Hotărârea nr. 13 este un proiect de hotărâre privind încetarea de drept a 

contractului individual de muncă al domnului Dragomir Ioan din funcţia de 

director al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor 
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Judeţene, urmare a îndeplinirii celor două condiţii cumulative: vârstă - standard şi 

stagiul minim de cotizare. Iese la pensie.  

   Deci, conform Regulamentului, se supune la vot să fim de acord. 

   Cine este pentru?  

 

   Dna Elena Iuliana Dosaru 

   Eu nu particip la vot, domnule preşedinte. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Ştiu. Doamna nu participă. Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? 

 

   Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Deci, concursul când se organizează, în cât timp? 

 

   Dna Steliana Chiriţă 

   Am declanşat procedura. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Bine. 

   Diverse. 

               Aşa cum v-am promis, pe 6 este şedinţă cu rectificarea. Nu uitaţi, 

rectificarea se aprobă cu majoritate simplă. Vă atrag atenţia, la unii, că rectificarea 

se aprobă cu majoritate simplă. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   La Diverse, am şi eu o intervenţie. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Domnul Cornea, mai are ceva la Diverse. 
 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Am o rugăminte. 

   Având în vedere acea Ordonanţă, care este valabilă până pe 15... 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   16. 
 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   ...16, da... 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. 
 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   ...toţi cei implicaţi în această campanie, să îşi păstreze nervii pentru alte 

situaţii care sunt în afara Consiliului judeţean şi aceasta o spun pentru că, înainte 
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de şedinţă, am avut o mică discuţie cu nişte glume, cu doi colegi, iar, la un moment 

dat, mi s-a spus: „Vreţi să vă purtăm de grijă?”. 

   Am avut o discuţie cu doamna Dosaru şi cu domnul Pinţoiu. Erau nişte 

glume şi mi s-a retezat, de două ori mi s-a... „Vreţi să îţi purtăm de grijă?” Sper să 

fi fost o glumă din partea doamnei Dosaru. Vă mulţumesc. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Doriţi să daţi replică? Stai, că acum...  

 

   Dl. Toma Pinţoiu 

   Da. Domnul... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. Vă rog. 

 

   Dl. Toma Pinţoiu 

   ...Cornea, eu nu am spus aşa ceva şi vă rog să vă retrageţi cuvintele. Eu 

nu am spus aşa ceva. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Deci, au fost glume. Sunteţi mulţumit de răspuns, domnul? Domnul 

Dobre, vă rog. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Am văzut ceea ce spunea mai devreme colegul meu. Văd că lucrurile s-

au învolburat, inclusiv în sala de Consiliu judeţean şi, aşa, mai pe sub masă, se 

încearcă şi nişte uşoare ameninţări. 
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Tot glume. 
 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Nu cred că au fost glume, mai ales, având în vedere tonul pe care s-au 

spus aceste, între ghilimele, glume. 

   Rugămintea mea este alta, că am mai avut o discuţie şi la punctul 

Diverse de la şedinţa ordinară trecută. Dacă tot ne învolburăm şi purtăm de grijă 

unor instituţii din subordinea Consiliului judeţean, care sunt controlate de alte 

instituţii care au drept să controleze activitatea respectivă şi din punct de vedere 

juridic şi economic şi, având în vedere experienţa dânsului în administraţia publică 

şi aici mă refer la colegul nostru din Consiliul judeţean, domnul Radu Ionescu, îl 

sfătuiesc să se ducă un pic pe la Lapoş, că nu ştiu ce încurcături sunt pe acolo, în 

urma unui control făcut de o altă instituţie care avea dreptul să controleze, nu ştiu, 

nişte facturi, dacă am înţeles eu, ale unei societăţi şi, reamintesc, preşedintele de 

partid al dânsului este patronul sau, mă rog, principalul acţionar de acolo şi poate îi 

dă nişte sfaturi domnului primar, să iasă din situaţia respectivă. Mulţumesc mult.  
 

   Dl. Mircea Cosma 

   Mulţumim. Drept la replică, vă rog. 
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   Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

   Nici nu ştiu ce legătură are aceasta cu activitatea Consiliului judeţean. 

Aici suntem la Consiliul judeţean Prahova. Nu ştiu,  suntem în altă parte, cumva? 

Nu ştiu eu? 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Nu, aveţi, având în vedere că primăria respectivă a primit nişte bani de la 

Consiliul judeţean pe un parteneriat, poate aprofundaţi un pic situaţia şi nu mai 

puneţi astfel de întrebări. Mulţumesc mult. 

 

   Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

   Eu vă pun... Nu ştiu care este legătura cu mine, dacă puteţi să o găsiţi, eu 

nu o găsesc, nu ştiu... Măcar să ştiu la ce... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Era un sfat să vă duceţi, pentru că dumneavoastră aveţi o vastă 

experienţă în administraţia publică. Poate îl sfătuiţi şi pe domnul primar de acolo 

să iasă din clinciul în care este. Aceasta era rugămintea mea, nu am spus altceva. 

 

   Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

   Nu este la mine la partid, să ştiţi. Este în altă parte, aşa că nu am nicio 

legătură... 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Am crezut să sunteţi consilier judeţean şi încercaţi să sprijiniţi toţi 

primarii. 

 

   Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

   Ziceam că poate veniţi şi dumneavoastă cu mine, să îi sprijinim 

împreună. 

 

   Dl. Adrian Florin Dobre 

   Dacă timpul vă permite, oricând. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   A fost o glumă, sau...? Nu. 

   Domnilor, două anunţuri, trei, vreau să vă fac: primul este că la ora 14,00 

începe „Festivalul Vinului”, care va dura o lună. Debut: Valea Călugărească. Final: 

la sfârşitul a patru săptămâni, la Tohani. 

   Este propunerea Asociaţiei de Turism din care facem noi parte, de a-l 

transforma în Festival European, am accesat la ea. 

   Cine doreşte, vă rog să poftească. 

   La ora 16,00, PDL-ul, cred că va fi prezent, tot, in corpore, la înfrăţirea 

comunei Măgurele cu comuna Gura Galbenei, din Republica Moldova. Am înţeles 

că este la Căminul  cultural, undeva. 
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   Vinerea viitoare, pentru cei care doresc, se inaugurează, în mod oficial, 

Grădina Botanică, la ora 9,00, după care se inaugurează Căminul de bătrâni de la 

Fântânele. Este cel mai modern Cămin din judeţ, este efectuat după un proiect 

european şi finanţat de Banca Europeană şi, sâmbăta viitoare, se inaugurează podul 

peste „fluviul” Proviţa, legătura între Adunaţi şi Proviţa. 

   Cu aceasta, am... 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Am şi eu o invitaţie. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Vă rog. 

 

   Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

   Am şi eu o invitaţie pentru mâine la ora 11.00, în Piaţa Victoriei, la 

lansarea domnului Iohannis. Mulţumesc. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Mulţumim.    

   Vă rog, doamna Vasile, mai doreşte ceva. 

 

   Dna Viorica Vasile 

   Şi eu vă invit, începând din acest moment, la Festivalul „Sinaia, 

Forever!”, la Sinaia, până duminică. Este cel mai cunoscut festival din România. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Da. Numai puţin... 

 

   Dl. Dan Ciolac 

   Domnule preşedinte... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

        Vă rog, mai este un... 

 

   Dl. Dan Ciolac 

   S-a spus de localitatea Lapoş. 

   Vreau să vă spun că, pe hărţile pe care sunt trasate arealele foarte vechi, 

neolitic, paleolitic, apare Lapoş-ul, civilizaţie neolitică, secolele IV - V... 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Corect.  

 

   Dl. Dan Ciolac 

                ...înainte de Hristos. 

 

   Dl. Mircea Cosma 

   Înainte de Hristos, da. 
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