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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 28 aprilie 2015, ora 15,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 130 din 

22.04.2015 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi următorii 33 

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

Cornea Dănuţ Marcel,  Danielescu Sebastian, David Simona, Dobre Adrian Florin, 

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

Dan, Fenichiu Ion Marius, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius Dumitru, Moraru 

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

Constantin, Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă 

Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, 

Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Tabacu Jenica, Vasile Viorica şi Viter David 

Andrei. 

 Au lipsit domnii consilieri judeţeni Costin Zaharia şi Tudora Dorin. 

 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 Luminiţa Sînziana Iatan, Arhitectul şef; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul 

executiv al Direcţiei absorbţie fonduri europene; dna Elena Popescu, director 

executiv adjunct al Direcţiei economice; dna Cristina Mogoş, directorul executiv 

adjunct, Arhitect şef; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane; dl. Marius 

Preda, directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Apei - Prahova”; dl. Semcu Adrian Emanuil, directorul Societății 

Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Matache Florea, ofițer financiar în cadrul 

Societății Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Daniel George Filote, managerul 

Unităţii de Implementare a Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de 

apă şi canalizare a judeţului Prahova”; dl. Eduard Petre, manager contract Unitatea de 

Implementare a Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi 

canalizare a judeţului Prahova”; dl. Nicolae Apostoiu, consilier la Cabinet președinte 

şi reprezentanţii presei.  

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Bine aţi venit la şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2015! 

 Constat că avem două absenţe: domnul Costin Zaharia şi domnul Tudora. 

 Acestea fiind spuse, o să vă solicit să aprobăm ordinea de zi, cu cele două 

puncte suplimentare de pe ordinea de zi, primul fiind proiect de hotărâre privind 

alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean, proiect iniţiat de mine și al 

doilea proiect de hotărâre privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului judeţean 
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Prahova, care va exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului judeţean, în absenţa 

acestuia. 

 În urma consultărilor cu domnul secretar, avem un mic vid legislativ aici şi, 

din acest motiv, a fost necesară introducerea acestui punct pe ordinea de zi.  

 În aceeaşi măsură, v-aş ruga ca cele două puncte suplimentare să intre pe 

ordinea de zi, la punctele 2 şi 3.  

 Vă rog, dacă există comentarii?  

 Domnul Danielescu s-a înscris primul.  

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Bună ziua, tuturor! 

 Legat de introducerea celor două puncte pe ordinea de zi, de suplimentare a 

ordinii de zi, trebuie să fac nişte precizări. 

 Deci, având un litigiu, în instanţă, pe care dumneavoastră îl ştiţi... 

 Este vorba, de fapt, de două acţiuni: una de repunere pe post, pe care am 

câştigat-o pe fond şi am pierdut-o în recurs. 

 Această sentinţă, pe care o câştigasem, fiind executorie şi, în urma unei 

adrese transmise de Consiliul judeţean, m-am reîntors la Consiliul judeţean. 

 După recurs, sentinţă a fost casată şi trimisă spre rejudecare, motiv pentru 

care urma să mă reîntorc la vechiul loc de muncă.   

 Între timp, a doua acţiune, care este pe fond şi este de anulare a hotărârii nr. 

88, prin care am fost schimbat din funcţie, am câştigat-o. Deci, au fost la o zi, una 

după alta, în 23 am pierdut-o, în 24 am câştigat-o, astfel încât, în acest moment, în 

ciuda faptului că hotărârea nu este executorie, este ultimul act juridic care statuează 

faptul că, în continuare, ocup această funcţie, deşi, după cum am spus, nu este 

executorie. 

 Dată fiind această situaţie, în care există posibilitatea să câştig şi în recurs, 

pentru că deja două instanţe s-au pronunţat în favoarea mea, nu cred că este oportun 

să introducem cele două puncte pe ordinea de zi. Este punctul meu de vedere, 

bineînţeles, pentru că putem ajunge în situaţia de a avea trei vicepreşedinţi, la un 

moment dat şi cu reglare la următoarea şedinţă ordinară, în care puteam să rămânem 

cu doi. 

               Dar, în acest moment, este cu totul şi cu totul discutabil dacă se poate face 

alegerea unui vicepreşedinte şi dacă pot fi delegate atribuţiile de preşedinte către unul 

dintre cei doi vicepreşedinţi. 

 De ce?! Pentru că, conform Legii nr. 215, art. 118, în cazul suspendării 

preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţii 

desemnat de Consiliul judeţean, prin vot secret al majorităţii consilierilor în funcţie. 

 Nu ne aflăm în această situaţie pentru că nu există, din câte ştiu eu, o 

dispoziţie de suspendare dată de Prefectură. 

 Doi. În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui, atribuţiile sale vor fi 

exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte 

prin dispoziţie. 

 Vicepreşedintele desemnat de preşedinte, pentru o asemenea situaţie, sunt 

eu şi... 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi, în caz că lipsiţi dumneavoastră, eu. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Da, absolut. Este... nu, dar aşa este, nu trebuie să râdem, pentru că... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Este foarte corect ce spuneți. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 ... este conform hotărârii, pardon, conform dispoziţiei. Da. 

 Revenind la ceea ce spuneam mai devreme, este inoportun să introducem 

alegerea celui de-al doilea vicepreşedinte, în acest moment, din punctul meu de 

vedere. Mulţumesc. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Acum... sunt perfect de acord cu tot ceea ce aţi afirmat 

dumneavoastră.  

 L-aş ruga pe domnul secretar să spună dacă este legal sau nu. 

 Oportun sau inoportun, este decizia, din câte ştiu, a Consiliului şi a 

majorităţii. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu  

 Oportunitatea este dată şi de legalitate şi... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 De asta am şi solicitat... 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Mai am o... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 ... punctul de vedere... 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 ... mai am o rugăminte... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 ... în privinţa legalităţii, domnului secretar. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

  Mai am o rugăminte... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 
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 Dl. Sebastian Danielescu 

 Mai am o rugăminte legată de ordinea de zi, pentru că sunt alte condiţii în 

momentul acesta. 

 Eu am propus pe ordinea de zi, la punctul 4 - proiect de hotărâre privind 

aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - 

şi intenţionez, adică intenţionez, solicit retragerea de pe ordinea de zi, de fapt, îl 

retrag de pe ordinea de zi, pentru că ne aflăm în alte condiţii. 

 Deci, 4, 12 şi 13. Mulţumesc. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnul secretar! 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Sunt mai multe chestiuni. 

 În prima parte, din ceea ce aţi prezentat dumneavoastră, a reieşit clar că 

este legal ca astăzi să fie ales un vicepreşedinte. 

 Este adevărat că există riscul ca, într-o lună, două, cinci, nu pot să estimez 

termenul, să se rejudece cererea de suspendare şi atunci dumneavoastră să reveniţi pe 

post, după cum, în acelaşi termen, este posibil să se rezolve acţiunea de fond şi să se 

menţină soluţia de la fond, după cum tot aşa de posibil este să se caseze şi să pierdeţi. 

 Deci, la ora aceasta, nu se poate spune ce se va întâmpla şi, din punct de 

vedere al legii, hotărârea prin care dumneavoastră aţi fost eliberat din funcţie şi un 

post de vicepreşedinte a fost vacantat, este în vigoare, cu aceste riscuri. 

 Cum pot fi eliminate riscurile?! Cred că este cazul să discutăm la momentul 

oportun, când se va dezbate proiectul de hotărâre respectiv. 

 După părerea mea, sunt două modalităţi: o revocare atunci a hotărârii, ceea 

ce presupune o convocare a Consiliului judeţean şi un vot, ceea ce este o soluţie puţin 

mai riscantă şi cea de-a doua, să introducem în hotărâre un articol în care să precizăm 

că se suspendă de drept, sau încetează de drept, în cazul în care dumneavoastră veţi 

avea câştig de cauză în unul din cele două procese, pentru că, oricum, nu vor putea 

exista trei vicepreşedinţi. 

 Altă chestiune pe care aţi spus-o, cu proiectul de hotărâre de la punctul 4, 

dacă aţi observat ordinea de zi, pentru a elimina o discuţie juridică cu privire la 

competenţa dumneavoastră de a fi iniţiat proiectele de hotărâre pe care le-aţi elaborat 

în exercitarea atribuţiilor preşedintelui, domnul Bogdan Andrei Toader, care exercită, 

în prezent, atribuţiile domnului preşedinte şi-a însuşit aceste expuneri de motive, 

încât, la această oră, sunteţi doi iniţiatori. 

 V-am spus pentru a evita orice discuţie, dacă se mai poate discuta azi un 

proiect de hotărâre iniţiat de un vicepreşedinte care nu mai este în funcţie. 

 După părerea mea, da, se putea, dar, pentru a elimina orice discuţie de acest 

gen, am propus această soluţie şi, după cum vedeţi, în proiectul ordinii de zi şi în 

proiectele de hotărâre, în original, s-au făcut menţiunile că dumneavoastră, amândoi, 

sunteţi iniţiatori. 

 În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre de la punctul 4, el are mai multe 

modificări, nu numai în ceea ce vă priveşte. 



 5 

 Părerea mea este că poate rămâne la ordinea de zi cu rectificarea în ceea ce 

vă priveşte, că acum puteţi face parte, în continuare, din Comisia de Urbanism. 

 Nu ştiu dacă este cazul să fie retrasă. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader  

 Dacă mai sunt alte amendamente la ordinea de zi, alte probleme cu ordinea 

de zi, în legătură cu subiectele discutate, sau altele? 

 Bun. Atunci supun ordinea de zi, cu propunerile mele de suplimentare, cu 

suplimentarea şi cu modificarea... deci, cu suplimentarea. 

 Ordinea de zi cu tot cu suplimentări. 

 Cine este pentru? Vă rog să număraţi. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 19. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun, 19. Împotrivă? Abţineri? 14 abţineri. Am înţeles. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 19 voturi pentru (Bogdan 

Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei Viter, Ion 

Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel 

Şepşi, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana 

Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Radu Cezar Liviu 

Ionescu şi Jenica Tabacu) şi 14 abţineri (Adrian Florin Dobre, Sebastian Danielescu, 

Viorica Vasile, Dănuţ Marcel Cornea, Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Ion Marius 

Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin Nică, Gheorghe Necula, Constantin 

Negoi, Marius Nicolai, Romu Moraru şi Elisabeta Popovici), cu următoarea ordine de 

zi: 

      1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Judeţean Prahova din data de 03 aprilie 2015. 

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean 

Prahova pe trimestrul I - 2015 - iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, 

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

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a 

listei obiectivelor de investiţii la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, pe anul 2015 - iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al 

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

Consiliului judeţean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova - iniţiat de domnul 

Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova şi de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor aferente 

proiectului „Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru 
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alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale judeţului 

Prahova, respectiv comunele Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti, Chiojdeanca, Drajna, 

Izvoarele, Poseşti, Salcia, Sângeru, Surani, Şoimari, Teişani şi Vâlcăneşti” şi 

declararea arealelor de risc la alunecări de teren - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Sebastian 

Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova şi de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul 

Obstetrică Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean 

Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Remus Iustin 

Nică, Gheorghe Neaga şi Florin Auraş Dragomir. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare şi a 

concesionării, prin licitaţie publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de 

afaceri multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

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

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

domnul Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de 

doamnele consilier judeţean Ana Sandu şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii 

consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula şi Ion 

Marius Fenichiu. 

 10. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului 

judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale spitalelor de interes judeţean - 

iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de 

domnii consilieri judeţeni Remus Iustin Nică, Gheorghe Neaga şi Florin Auraş 

Dragomir. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Prahova cu 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, în vederea finanţării campaniei 

„ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA VIOLENŢEI!”, respectiv cu Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Prahova, în vederea finanţării campaniei „ÎMPREUNĂ 

ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII” - iniţiat de doamnele consilier judeţean Simona 

David şi Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Vasile Pătraşcu, David 

Andrei Viter, Adrian Florin Dobre şi Dan Ciolac. 

 12. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului 

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

Consiliului judeţean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului 

judeţean Prahova care va exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului judeţean 

Prahova în absenţa acestuia - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

14. Diverse. 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Ordinea de zi, în varianta aceasta, a fost adoptată. Bun.  

 Acum supun la vot propunerea de a modifica ordinea de zi, în ordinea ei, 

de a introduce punctele suplimentare la punctul 2 şi la punctul 3, după aprobarea 

procesului - verbal al şedinţei extraordinare, din data de 03 aprilie. Cine este pentru? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 19. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Cine se abţine? Cine este împotrivă? Domnul Neagoe este împotrivă. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 5 abţineri. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Haideţi, să reluăm, să fim siguri, vă rog frumos! Cine se abţine? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 13. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Cine este împotrivă? Deci, doar un singur vot împotrivă şi restul, abţineri. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 19 voturi pentru (Bogdan 

Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei Viter, Ion 

Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel 

Şepşi, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana 

Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Radu Cezar Liviu 

Ionescu şi Jenica Tabacu), 1 vot împotrivă (Dumitru Daniel Neagoe) şi 13 abţineri 

(Adrian Florin Dobre, Sebastian Danielescu, Viorica Vasile, Dănuţ Marcel Cornea, 

Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Ion Marius Fenichiu, Remus Iustin Nică, Gheorghe 

Necula, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Romu Moraru şi Elisabeta Popovici), cu 

următoarea ordine de zi: 

      1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Judeţean Prahova din data de 03 aprilie 2015. 

 2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului 

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

Consiliului judeţean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului 

judeţean Prahova care va exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului judeţean 

Prahova în absenţa acestuia - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean 

Prahova pe trimestrul I - 2015 - iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, 
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vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova şi de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a 

listei obiectivelor de investiţii la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, pe anul 2015 - iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al 

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

Consiliului judeţean Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova - iniţiat de domnul 

Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova şi de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor aferente 

proiectului „Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru 

alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale judeţului 

Prahova, respectiv comunele Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti, Chiojdeanca, Drajna, 

Izvoarele, Poseşti, Salcia, Sângeru, Surani, Şoimari, Teişani şi Vâlcăneşti” şi 

declararea arealelor de risc la alunecări de teren - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Sebastian 

Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova şi de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul 

Obstetrică Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean 

Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Remus Iustin 

Nică, Gheorghe Neaga şi Florin Auraş Dragomir. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare şi a 

concesionării, prin licitaţie publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de 

afaceri multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

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

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

domnul Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de 

doamnele consilier judeţean Ana Sandu şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii 

consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula şi Ion 

Marius Fenichiu. 

 12. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului 

judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale spitalelor de interes judeţean - 

iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de 

domnii consilieri judeţeni Remus Iustin Nică, Gheorghe Neaga şi Florin Auraş 

Dragomir. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Prahova cu 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, în vederea finanţării campaniei 

„ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA VIOLENŢEI!”, respectiv cu Inspectoratul 
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Judeţean de Poliţie Prahova, în vederea finanţării campaniei „ÎMPREUNĂ 

ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII” - iniţiat de doamnele consilier judeţean Simona 

David şi Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Vasile Pătraşcu, David 

Andrei Viter, Adrian Florin Dobre şi Dan Ciolac.  

14. Diverse. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader   

 Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea procesului - verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului judeţean, din data de 03 aprilie 2015. 

 A fost afişat pe site, la comisii cred că a fost câte un exemplar dat, pentru a 

fi studiat. Bun. Cine este pentru? Este vorba despre procesul - verbal de la şedinţa 

extraordinară din data de 03 aprilie. Cine se abţine? Avem o abţinere. 

 

 Dl. Remus Iustin Nică 

 Pentru că nu am participat la ședință. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Împotrivă? Nu. 

 

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

abţinere (Remus Iustin Nică). 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. 

 Acum trecem la punctul 2. 

 Punctul 2, în urma modificărilor survenite, este proiectul de hotărâre 

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 Comisia de propuneri? Cine propune? Domnul Rareş Enescu. 

 

 Dl. Rareş Dan Enescu 

 Bună ziua! 

 Grupul consilierilor PSD, UNPR, PLR, propune pentru... şi Independent, 

dacă vreţi, propune pentru postul de vicepreşedinte pe domnul Radu Ionescu. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Alte propuneri? Domnul Neagoe. 

 
 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 O propunere, în nume propriu. 

 Ţinând cond de experienţa acumulată, ca şi consilier al domnului 

preşedinte Cosma şi de faptul că este cunoscut în tot judeţul, eu îl propun pe domnul 

Rareş Enescu. Mulţumesc. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Avem două propuneri, deci... A, vă rog, îmi cer scuze... 
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 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 Ca şi colegul meu, ţinând cont de experienţa pe care o are, având în vedere 

că este la al treilea mandat, dacă nu greşesc, în Consiliul judeţean, îl propun pe 

domnul Vasile Pătraşcu. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Alte propuneri? 

 

 Dl. Gheorghe Neaga 

 Pot să propun şi eu de la dumneavoastră? 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Nu. Vă rog frumos, alte propuneri. 

 Atunci o să am o rugăminte. Dacă domnii propuşi sunt de acord? Domnul 

Enescu. 

 

 Dl. Rareş Dan Enescu 

 Da. Mulţumesc domnului consilier Neagoe şi grupului pe care îl reprezintă. 

 Eu am făcut o propunere din partea PSD. Mă văd nevoit să renunţ la... sau 

să nu fiu de acord cu propunerea dumneavoastră şi să mă retrag. Mulţumesc. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Pătraşcu. 

 
 Dl. Vasile Pătraşcu 

 Mulţumesc colegului meu pentru propunerea făcută. Renunţ, nu mă bag la 

aşa ceva. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Ionescu. 

 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu  

 Accept. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Bun. V-aş ruga un pic de seriozitate. O să rog Comisia de validare să... 

 Pauză de zece minute, cât timp se întocmesc buletinele de vot. 

 

 

x 

 

 

x                          x 
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               Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Domnilor, haideţi, vă rog frumos, un pic de linişte! 

               V-aş ruga să fim un pic organizaţi şi ordonaţi, în această privinţă. 

               Domnul Cornea o să strige numele.  

               Vă rog, veniţi! Vă luaţi... şi vă explică şi modalitatea de vot. 

 

               Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

               Avem un caz inedit. Există doar un singur candidat, în consecinţă, votul va 

fi valabil dacă în dreptul candidatului se va pune un „x” pe căsuţă, dacă nu se va pune 

niciun semn, este nul. 

 Dacă vor fi mai multe completate pe căsuţă, nu contează, tot ce se va lua 

este ce scrie în dreptul candidatului, da? 

 

 Dna Viorica Vasile 

 „X”-ul din dreptul candidatului. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Da. Bun. 

 Ciolac Dan. Buletinul. 

 Costin Zaharia. 

 Danielescu Sebastian. Nu. 

 David Simona. 

 Dobre Adrian. Nu. 

 Donache. Nu. 

 Dosaru Elena-Iuliana. 

 Dragomir Florin Auraş. 

 Enescu Rareş. 

 Fenichiu. Nu. 

 Ionescu Radu. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Radu Ionescu. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Ionică Ion. 

 Manta Adrian. 

 Meşca Darius. 

 Moraru Romu. 

 Domnul Neaga. 

 Domnul Neagoe. Nu. 

 Necula. Nu. 

 Negoi. 

 Nică Remus. Nu. 

 Domnul Nicolai Marius. Nu. 

 Doamna Niculescu Georgiana. 

 Niţă Cătălin Răzvan. 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Imediat... Domnul Niţă face parte din comisie. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Pătraşcu. Domnul Pătraşcu Vasile. 

 

 Dl. Vasile Pătraşcu 

 Da. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Domnul Pinţoiu. 

 Doamna Popovici. 

 Sandu Ana. Doamna Sandu. 

 Sfîrloagă Ludmila. 

 Domnul Şepşi. 

 Doamna Tabacu. 

 Toader Bogdan Andrei. 

 Tudora. Absent. 

 Vasile Viorica. 

 Viter David Andrei. 

 Avem aşa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A, nu, acesta 

lipseşte, 14. Și au luat 19. 

 

 

x 

 

 

x                                       x 

 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Aşteptăm Comisia de validare, raportul Comisiei. 

 Raportul Comisiei de validare, vă rog frumos! 

 Domnul Enescu. 

 
 Dl. Rareş Dan Enescu 

 Mulţumesc, domnul preşedinte. 

 Proces – verbal privind rezultatul votului pentru alegerea unui 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 Numărul consilierilor aleşi şi preşedintele Consiliului judeţean – 37. 

 Numărul consilierilor în funcţie şi preşedintele Consiliului judeţean – 36. 

 Numărul buletinelor de vot introduse în urnă – 19. 

 Numărul buletinelor de vot valabile – 19. 

 Numărul buletinelor de vot nule – 0. 

 Numărul voturilor valabil exprimate – 19. 



 13 

 Numărul voturilor obţinute de fiecare candidat: 

 Ionescu Radu Cezar Liviu – 19. 

 Numărul voturilor necesare pentru alegerea în funcţia de vicepreşedinte – 

19. 

 Este ales domnul Radu Ionescu. 

 Semnează: Comisia de validare. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Să-l felicităm pe Radu Ionescu! 

 Bun. Acum, domnul Ionescu, dacă vreţi să veniţi aici? 
 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Nu acum, data viitoare. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Este alegerea dumneavoastră. Să trecem... 

 Vă rog, domnul Neagoe! 
 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Aş dori, totuşi, să se consemneze că, din punctul meu de vedere, votul nu a 

fost secret.  

 Marea majoritate a consilierilor care au votat şi-au arătat votul omului care 

a stat la urnă, sau, între ei şi-au arătat voturile şi, din punctul meu de vedere, este şi 

nul. 

 Aş vrea să se consemneze în procesul – verbal şi, poate, la un moment dat, 

o să găsim o metodă prin care votul consilierilor judeţeni este chiar secret, adică nu 

mai trebuie arătat şi verificat de către altcineva. 

 Nu ştiu dacă domnul secretar are vreo opinie vis-a-vis de lucrul acesta. 

 A fost evident că votul nu a fost secret şi dacă lucrul acesta atrage nulitatea 

votului sau nu. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Din fericire, nu am nicio competenţă să mă pronunţ pe problema aceasta. 

 Opinii aş putea avea, dar nu au nicio relevanţă. 

 Eu aş avea rugămintea la Consiliu, să ţină cont, în măsura în care consideră 

că este corect, de propunerea pe care am făcut-o la începutul şedinţei şi, în acest 

proiect de hotărâre, care a devenit hotărâre de alegere a vicepreşedintelui, să 

introducă un articol 2, cu următorul text: 

 „Prezenta hotărâre se suspendă, sau, după caz, încetează de drept, fără nicio 

altă formalitate, pe perioada eventualei suspendări şi, respectiv, ca urmare a anulării 

definitive a Hotărârii nr. 88/2014 a Consiliului judeţean privind eliberarea domnului 

Danielescu Sebastian din funcția de viceprețedinte al Consiliului județean Prahova şi 

declararea vacantării unei astfel de funcţii”. 

 Aceasta ar ajuta la faptul că, în momentul în care s-ar întâmpla să pierdem 

unul din cele două procese, nu ar mai fi necesară o şedinţă de Consiliu, în care să se 

revoce hotărârea de astăzi. 
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 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Dacă îmi permiteţi, aş vrea, totuşi, să nu fie nevoie de un vot, pentru a lua 

act de hotărârea Tribunalului, vis-a-vis de câştigarea procesului de către domnul 

Danielescu, pentru că s-ar putea să ne trezim, noi neavând majoritate, grupul PNL, că 

ceilalţi nu vin la şedinţă şi nu iau act de acea hotărâre. 

 Deci, ar trebui să nu existe o hotărâre, ci, în momentul în care Tribunalul 

emite acea hotărâre şi Prefectura ia act de ea, în momentul acela, să devină nulă 

hotărârea aceasta, de aici. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Dar aceasta am propus, domnul... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Nu, eu am înţeles că dumneavoastră vreţi şi un vot în Consiliul judeţean, 

dacă nu aţi spus aşa... 

 
 Dl. Mihail Pavel 

 Nu, am spus că se previne un vot. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 ... îmi cer scuze. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Aceasta este o propunere de amendament la prezenta hotărâre. 

 Vă rog, domnul Ionescu! 

 
 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Aş propune o pauză de cinci minute de consultări. 

 

 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 Dacă îmi daţi voie... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnul Fenichiu! 

 

 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 Nu cred că este legal să adoptăm o hotărâre prin care să spunem că 

valabilitatea mandatului domnului Radu Ionescu este doar de, nu ştiu, o lună, două, 

trei, cinci, sau că nu este prevăzută în lege aşa ceva. 

               Nu poate fi revocat din funcţie decât tot prin hotărâre de revocare. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 În momentul în care se anulează hotărârea care a vacantat postul pe care îl 

ocupă astăzi domnul Ionescu, este normal să se... 
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 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 Domnul secretar, domnul Radu Ionescu a obţinut un mandat de 

vicepreşedinte pentru o perioadă neprecizată, nu nedeterminată. Neprecizată. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Prin acest text, tocmai se precizează, până la clarificarea situaţiei. 

 

 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 Domnia-Sa poate fi revocat doar printr-o hotărâre. Înlocuit, de fapt, printr-o 

hotărâre. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Poate fi eliberat, sau poate fi revocată hotărârea. 

 

 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 Deci, noi nu putem să adoptăm o hotărâre. Ar fi ilegal, din punctul meu de 

vedere... care să spună că îi încetează mandatul de drept, în momentul când reintră în 

funcţie... 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Bun. Şi atunci... 

 

 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 ... domnul Danielescu. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 ... rămânem cu trei vicepreşedinţi, în momentul acela. 

 

 Dl. Ion Marius Fenichiu 

 Nu rămânem, vom hotărî atunci... 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 A, bun, hotărâţi. 

 

 Dl. Ion Marius Fenichiu 

               ... tot ce este de făcut.Nu trebuie să încălcăm legea. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Întrucât... 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Pe limitare în timp a mandatului, este un mandat pe durată determinată, sau 

nedeterminată, în funcţie de soluţia instanţei.    

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader  

 Bun. Am avut solicitarea de cinci minute de consultări. 
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 Întrucât grupul PSD, PLR, UNPR, a fost de acord, haideţi, vă rog frumos, 

să ne acordaţi acest timp de cinci minute. Mulţumesc. 

 

 
x 

 

x                                     x 

 

  

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

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

 Bun. Am înţeles că există câteva probleme, în legătură cu amendamentul 

domnului Pavel. O să îl mai rog să îl mai citească o dată, ca la toată lumea să îi fie 

clar ce se votează... 

 
 Dl. Mihail Pavel 

 Şi vor fi alte consultări? 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu vor mai fi. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Deci, am zis că prezenta hotărâre se suspendă, sau, după caz, încetează de 

drept, fără nicio altă formalitate, pe perioada eventualei suspendări şi, respectiv, ca 

urmare a anulării definitive a hotărârii de eliberare a domnului Danielescu, nr. 88. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Vă supun la vot.  

 Cine este de acord să votăm hotărârea de alegere a unui vicepreşedinte, 

incluzând acest amendament? Cine este pentru? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 19. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 19 pentru. Cine se abţine? Este cineva împotrivă? Bun. Niciun vot 

împotrivă. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 19 voturi pentru (Bogdan 

Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei Viter, Ion 

Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel 

Şepşi, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana 

Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Radu Cezar Liviu 

Ionescu şi Jenica Tabacu) şi 14 abţineri (Adrian Florin Dobre, Sebastian Danielescu, 

Viorica Vasile, Dănuţ Marcel Cornea, Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Ion Marius 
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Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin Nică, Gheorghe Necula, Constantin 

Negoi, Marius Nicolai, Romu Moraru şi Elisabeta Popovici). 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Să trecem la punctul 3 de pe noua ordine de zi. 

 Este un proiect iniţiat tot de mine, proiect de hotărâre privind desemnarea 

vicepreşedintelui Consiliului judeţean, care va exercita atribuţiile preşedintelui 

Consiliului judeţean, în absenţa acestuia. 

 Dacă există probleme, amendamente? Vă rog, domnul Ionescu. 

 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Pentru a nu mai fi nevoiţi să trecem la un vot secret, mă rog, bănuiesc că 

există posibilitatea ca să avem o înţelegere deschisă, pe această problemă şi să fim de 

acord ca domnul Bogdan Toader să exercite aceste atribuţii, da? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Pavel. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 De fapt, am de spus ceva, de răspuns la întrebarea de la începutul şedinţei. 

 Suntem pe o procedură bazată pe principiul „Cine poate mai mult, poate şi 

mai puţin”, pentru că, într-adevăr, Legea nr. 215 prevede că, în caz de absenţa 

preşedintelui, îndeplineşte atribuţiile acel vicepreşedinte care este desemnat de însuşi 

preşedintele. 

 În acest caz, însă, a fost ales un al doilea vicepreşedinte, în perioada în care 

preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile şi nu se poate pronunţa care dintre 

dumnealor îi îndeplineşte atribuţiile. 

 De aceea, am venit în şedinţa de Consiliu, nefiind posibilă o Dispoziţie prin 

care domnul Bogdan Toader, sau domnul Ionescu, nici nu ştiu cine trebuia să o facă, 

să stabilească cine ţine locul preşedintelui. 

 Este o procedură asimilată, aşa cum v-am spus, ea nu este prevăzută, în 

mod expres, de lege şi este asimilată cu situaţia suspendării, situaţie în care nu se află 

domnul preşedinte şi acolo legea spune că se face vot secret şi hotărârea se adoptă cu 

votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

 Pe de altă parte, în Regulament avem prevederea conform căreia, atunci 

când, pentru o funcţie, candidează să fie desemnat, ales, numit, un singur candidat, o 

singură persoană, se poate apela la votul deschis. 

 Având în vedere că soluţia, pe lege, este asimilată, aşa cum v-am spus şi, 

având în vedere şi această prevedere regulamentară, cred că este posibilă folosirea 

votului deschis. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Atunci o să avem un vot deschis, în această privinţă şi o să vă rog să 

supunem la vot. 

 Cine este pentru ca eu să îndeplinesc atribuţiile de preşedinte, în lipsa, în 

absenţa acestuia? 
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 Dl. Mihail Pavel 

 26. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Cine se abţine? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 6. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Cine este împotrivă? Nimeni. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Cineva nu a votat. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Vreţi să reluăm votul? 

 Dl. Mihail Pavel 

 7 abţineri. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. 7 abţineri. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi pentru (Bogdan 

Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei Viter, Ion 

Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel 

Şepşi, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana 

Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Radu Cezar Liviu 

Ionescu, Jenica Tabacu, Sebastian Danielescu, Remus Iustin Nică, Gheorghe Necula, 

Constantin Negoi, Marius Nicolai, Romu Moraru şi Elisabeta Popovici) şi 7 abţineri 

(Adrian Florin Dobre, Viorica Vasile, Dănuţ Marcel Cornea, Dan Ciolac, Gheorghe 

Donache, Ion Marius Fenichiu şi Dumitru Daniel Neagoe). 

 

 (Începând cu punctul următor, domnii consilieri județeni Cornea Dănuț 

Marcel și Meșca Darius Dumitru s-au retras de la lucrările ședinței). 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Să continuăm şedinţa cu ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

Consiliului judeţean, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului 

judeţean, pe trimestrul I - 2015. 

 Este un proiect iniţiat de domnul Sebastian Danielescu şi de domnul 

Bogdan Andrei Toader, subsemnatul. 

 Aici, cred că aţi citit cu toţii materialele depuse la Comisie şi nu cred că 

există probleme. Vă rog, domnul Adrian Dobre. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc. 

 În ceea ce priveşte execuţia bugetului, este de remarcat faptul că, la nivelul 

investiţiilor pe care Consiliul judeţean ar fi trebuit să le facă, conform planificării 

bugetare pe primul trimestru al lui 2015, execuţia bugetară este sub 50%, ceea ce mie 

nu mi se pare un lucru normal şi ar trebui ca, în aparatul de specialitate, persoane care 

se ocupă de partea aceasta de investiţii să îşi facă mai bine treaba. Mulţumesc. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. Dacă sunt alte păreri? 

 Bun. Atunci vă supun la vot hotărârea, aşa cum a fost redactată ea. Cine 

este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader   

 Punctul nr. 5, dacă nu mă înşel eu, devenit 5, corect.  

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Prahova şi a listei obiectivelor de investiţii la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului, pe anul 2015. 

 Este un proiect iniţiat de domnul Sebastian Danielescu. Recunosc că a fost 

iniţiativa dânsului. 

 Dacă doreşte domnul Danielescu să ne spună despre ce este vorba, dacă nu, 

eu am fost pus în temă şi ştiu cum decide dânsul. A fost ideea dumneavoastră. 
 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Da. Mulţumesc. 

 Este vorba de economiile care s-au făcut la deszăpeziri şi transferul unei 

părţi din sumele respective către întreţinerea de drumuri, covoare asfaltice, undeva 

la... da, 2,3 milioane, dar din care numai 1,5 milioane către covoare asfaltice şi, în jur 

de 8 milioane, pentru reparaţii drumuri calamitate, sau unde platforma drumului a 

suferit tasări, sunt listele cu drumurile afectate, atât cele calamitate, cât şi cele care 

vor urma să beneficieze de aceste covoare asfaltice, întocmite cu Direcţia tehnică şi 

vă pot fi puse la dispoziţie. 

 Şi am propus acest transfer tocmai pentru a putea ţine, într-o perioadă cât 

mai scurtă, licitaţia şi execuţia acestor lucrări. Mulţumesc. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Dacă aveţi probleme la acest punct de pe ordinea de zi, amendamente 

de făcut? Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Se abţine cineva? Este 

cineva împotrivă? Unanimitate. 
 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader  

 Continuând proiectele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre devenit nr. 

6, este un proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 
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 Aici avem o mică problemă şi aş avea eu de făcut un amendament. 

 Proiectul are anumite modificări. 

 Domnul Danielescu, în acest moment, revine, dacă nu mă înşel eu, în 

Comisia de Urbanism şi, în hotărâre era propus domnul Tudora, aşa că eu fac 

propunerea să rămână domnul Danielescu, ca membru al Comisiei de Urbanism, iar 

restul prevederilor stipulate în hotărâre, să rămână identice, aşa cum a fost ea 

redactată. 

 Bun. Dacă are cineva vreo altă propunere de făcut? 

 Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru amendamentul făcut? Se abţine 

cineva? Este cineva împotrivă? Nu. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi acum vă propun să votăm şi hotărârea, în întregul ei. Cine este pentru? 

Vă mulţumesc frumos. Împotrivă? Se abţine cineva? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul de hotărâre nr. 7, dacă nu mă înşel eu, la noua ordine de zi, este 

proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor aferente proiectului „Elaborare 

hărţi de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru 

un număr de 12 UAT-uri”, dintre care pot să vă enumăr: Ariceştii – Zeletin, 

Cărbuneşti, Chiojdeanca, Drajna, Izvoarele, Poseşti. 

 Sunt zone cu mari probleme, după cum bine ştiţi. 

 Doamna Iatan a întocmit Expunerea de motive şi Raportul.  

 Dacă aveţi probleme la acest punct de pe ordinea de zi, sau amendamente? 

 Bun. Cine este pentru, atunci? Dacă este cineva împotrivă? Se abţine 

cineva? Unanimitate. Vă mulţumesc. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader  

 La punctul 8 de pe ordinea de zi este un proiect privind modificarea statului 

de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova. 

 Este tot un proiect iniţiat de domnul Sebastian Danielescu. 

 Să vă explic despre ce este vorba: în cadrul aparatului de specialitate la 

Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului s-a vacantat un post, un post de 

consilier superior, dacă nu mă înşel, iar doamna Iatan ne solicită să transformăm acest 

post într-un post de debutant, pentru a avea succes în tentativa noastră de a atrage 

personal în cadrul acestei Direcţii, pentru că, vă spun sincer şi nu vă neg faptul că 

este foarte greu să atragem oameni, consilieri superiori, oameni cu experienţă, pe 

salariile care sunt disponibile în grila de salarizare. 

 Din acest motiv a solicitat dânsa transformarea acestui post, din consilier 

superior, în post de debutant. 
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 Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? 

Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am simţit nevoia să vă explic această transformare. 

 Am înţeles că au fost mai multe probleme cu transformările din cadrul 

aparatului de specialitate, transformările de posturi. Vă mulţumesc. 

 La proiectul de hotărâre nr. 9 este un proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Obstetrică – Ginecologie. 

 Dacă are cineva de făcut vreun comentariu, vreun amendament, vreo 

propunere? Nu. 

 Bun. Atunci supun la vot. Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă 

este cineva împotrivă? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi ajungem la punctul... singurul punct cu două treimi de pe ordinea de zi. 

 Este un proiect iniţiat de mine, este a doua sau a treia oară, nu ştiu, cred că 

a doua, să fiu sincer, când este pe ordinea de zi a unei şedinţe a Consiliului judeţean 

Prahova. 

 Este proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare şi a 

concesiunii, prin licitaţie publică, a serviciilor de administrare a „Centrului 

multifuncţional Lumina Verde”. 

 După cum ştiţi, este un proiect european în derulare, care, în Ghidul de 

finanţare, are stipulat acest pas, o hotărâre a Consiliului judeţean, privind cesionarea 

administrării, concesionarea serviciilor de administrare. 

 Aici, vă rog, dacă aveţi comentarii?  

 Domnul director de la Direcţia de absorbţie fonduri europene este pentru a 

vă furniza mai multe detalii sau explicaţii, dacă este nevoie. 

 Vă rog, domnul Adrian Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc. 

 Referitor la acest proiect de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru 

concesionare şi concesionare, m-am uitat şi pe sumele stabilite de către cel care a 

făcut Studiul de fezabilitate, la care se doreşte pornirea licitaţiei pentru această 

concesionare. 

 Şi am observat că, din anul 3, suma pe care trebuie să o plătească 

concesionarul este de 1 miliard de lei vechi pe lună. 

 Deci, dacă facem un calcul, cred că sunt...  

                Într-un an de zile concesionarul va plăti în jur de 40 - 50 de euro/mp, adică, 

în mai puţin de zece ani de zile, el cumpără clădirea - între ghilimele -. 
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 Deci, întrebarea mea este următoarea: dacă tot se face un Studiu de 

fezabilitate, pe un proiect pe fonduri europene, care, dacă nu se concesionează - , 

prima mea întrebare este: se blochează proiectul respectiv? 

 A doua întrebare: cum este posibil să stabilească astfel de sume, care nu au 

nicio legătură cu realitatea din piaţă? 

 Eu nu cred că cineva vine şi dă douăzeci şi nu ştiu câţi de mii de euro pe 

lună pentru un spaţiu de expoziţie aflat în Parcul Industrial Ploieşti, care are, nu ştiu, 

cea mai mare sală am văzut că are vreo 2.500 mp, nu? 

 Deci, mie mi se pare un proiect blocat, din start, nu înţeleg cum a fost 

aprobat, în fază iniţială, aşa ceva, sau cum s-a ajuns la această concluzie... 

 Dar aş vrea să mi se răspundă întâi la prima întrebare: se blochează 

proiectul, dacă nu se face această concesiune, această concesionare? Îmi cer scuze. 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Chiar avem experienţa Consiliului judeţean Iaşi, care trece prin aceleaşi 

etape, el este puţin mai avansat. S-a ţinut prima rundă a licitaţiei, nu a venit nimeni să 

participe, a doua rundă a licitaţiei, iarăşi nu a venit nimeni şi acum au declanşat 

procedura de negociere. Deci, vor invita anumite firme specializate, altfel nu au vrut 

să coboare sub acel plan. 

 El a fost aprobat  în cadrul proiectului, asumat cu Autoritatea de Finanţare 

de Management.  

 Nu avem cum să ignorăm un proiect deja făcut, pe baza căruia noi am 

primit finanţare europeană. 

 
 Dl. Constantin Negoi 

 Cât este rata de negociere, prima? 

 
 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Aici cei de la Achiziţii publice ştiu mai bine legislaţia, cum se aplică 

negocierea fără publicare. Nu ştiu să vă spun. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu vreau să fiu răutăcios, dar mie mi se pare că, intenţionat, a fost pus 

acest preţ super - extraordinar, astfel încât să se ajungă la negociere directă, că nu are 

nicio bază, nicio fundamentare... 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader   

 Cine a făcut Studiul, domnul?  

 

 Dl. Adrian Florin Dobre  

 ... cu privire la această... 
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 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Realizatorul proiectului, integral, deci, „PROIECT CONSULTING”, în 

cadrul Departamentului de specialitate, a făcut şi acest studiu de piaţă, vis-a-vis de 

sumele care pot fi obţinute din acest serviciu. Acum... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader    

 În ce an a fost făcut? De curiozitate. 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae    

 În 2008.   

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader   

 Da. În 2008, presupun că existau alte preţuri şi acum există cu totul... 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae   

 În baza acelui Studiu, proiectul a trecut. El a fost aprobat la nivelul 

ministerului cu acel Studiu şi această estimare în spate. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader   

 Din 2008 până acum, vă spun că s-au schimbat, cred, că atâţia oameni în 

acel minister, încât... şi vreo două guvernări. 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 De ce să fim pesimişti? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. Întrebarea dânsului a fost una pertinentă, pentru că acele preţuri sunt nu 

ridicate, sunt exagerate şi din punctul meu de vedere şi v-am adresat această întrebare 

şi acum două săptămâni. 

 Noi, totuşi, sperăm, noi, cei din aparatul de specialitate, sperăm să găsim, 

în cadrul procedurii, anumiţi oameni care să vină să participe. Vă rog, domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Vreau să vă mai întreb ceva. Valoarea aceasta de concesionare, a contat în 

stabilirea sumei, sau a valorilor generale ale proiectului, sau nu? 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Nu. 

 Deci, această... valoarea proiectului, se referă, strict, la partea de 

construcţie. 

 Noi am primit finanţare 50% din eligibile, fiind un proiect generator de 

venituri, valoarea proiectului nu are legătură cu sumele pe care noi le primim în 

continuare. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Scuze! Doamna Vivi, vă rog. 
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 Dna Viorica Vasile 

 Suma este nerealistă şi pentru anul 2008. 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Noi nu avem expertiza sau, la momentul respectiv, eu nu eram pe poziţie 

atunci. Se contrazice un Studiu făcut de o firmă de specialitate. 

 Ar fi trebuit o contraexpertiză, sau, mă rog, din moment ce Autoritatea 

finanţatoare a acceptat acea sumă, înseamnă că suma nu era chiar exagerată. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Dacă mai sunt alte poziţii? Vă rog, domnul Niţă. 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 La orice negociere se pleacă... fiecare parte pleacă cu ce îşi doreşte. 

  Noi, la negociere, putem să plecăm cu ce credem noi că este realist şi cu ce 

credem noi că reprezintă... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu cu ce credem noi, cu ce spune Studiul de fezabilitate. 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

               ... sau cu ce spune Studiul de fezabilitate. Exact. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader        

 Şi încă nu am ajuns la fază de negociere. 

 În momentul acesta scoatem la licitaţie. 

 
 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 Încercam să sar un pas înainte în gândirea domnului Dobre. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. OK. 

 Noi, totuşi, sperăm ca, la licitaţia care va avea loc, să existe oameni care să 

participe.  

 Domnul Neagoe şi apoi domnul... 

 
 Dl. Constantin Negoi 

 Negoi. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 ... fost primar. 

 

 Dl. Constantin Negoi 

 Negoi. 
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 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Ştiu, domnul Negoi. Domnul Neagoe. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Da. Mulţumesc. 

 Aş avea o întrebare. Deci, ce se întâmplă dacă noi nu votăm?  

 Că, practic, suntem puşi în faţa faptului împlinit, adică, „Domnule, asta 

este, aşa trebuie să votaţi, că aţi venit pe aici numai ca să ridicaţi mâna, că aceasta 

este situaţia!” 

 Deci, ce se întâmplă dacă noi nu votăm? Deci, totuşi, avem o... 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 În această situație blocăm implementarea proiectului, pentru că este un pas 

în graficul de desfășurare a activităților proiectului. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Şi este explicaţia cea mai bună pe care v-a dat-o. 

 
 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 În calendarul activităţilor este această etapă, de aprobare a concesionării. 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Viorica. 

 
 Dna Viorica Vasile 

 Domnul Ionescu, să înţeleg... Punem încă o dată întrebarea. 

 
 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Nicolae. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Domnul Nicolae. Să înţeleg că suma propusă pentru închiriere, pentru 

concesionare, nu are şi nu a avut nicio legătură cu valoarea proiectului de 

implementare? 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Ba da. Proiectul se  referă la construcţie. 

 
 Dna Viorica Vasile 

 Exact. Şi dacă dumneavoastră spuneaţi că faceţi venituri de cinci mii de 

euro pe luna, mai câştigaţi acest proiect? Este întrebare directă. 

 
 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Dacă ar fi fost, ştiu eu, constatate nişte discrepanţe majore, proiectul nu ar 

fi trecut, dar... 
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 Dna Viorica Vasile 

 Întrebarea este alta. Dacă dumneavoastră, în loc de 1 miliard, sau 50 de mii 

pe lună, din venituri din concesiune, spuneaţi că... dumneavoastră... cinci mii de euro 

câştigaţi, aţi mai fi luat aceşti bani pentru acest proiect? 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Nu spuneam noi, proiectantul este cel care... 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Proiectantul. OK, proiectantul. 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Bineînţeles că obţineam aceşti bani. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Da. Domnul Negoi. 

 

 Dl. Constantin Negoi 

 Să zicem că votăm, trece şi se ajunge la negociere. 

 Nu se poate stabili un plafon? Nu mai puţin de/sub. 

 Aceasta este treaba. Că, dacă avem valorile acestea exorbitante, nu vor 

veni, nu se va face licitaţia şi negociem cum vrem noi. Şi noi vrem pe lucru de nimic. 

 Deci, un plafon, aşa cum fac băncile, când scot un bun la licitaţie şi spun: 

„Nu mai puţin de 75% din valoare”. De exemplu. Păi, asta să se pună! 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Bineînţeles că se poate pune, dar totul este la nivelul Comisiei care va fi 

atunci nominalizată pentru atribuirea acestui contract de concesiune. Poate, totuşi, nu 

vom ajunge în situaţia... 

 
 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Ceea ce îmi spuneţi dumneavoastră, domnul Negoi, este că aţi vrea, în 

această şedinţă, să faceţi un amendament? 

 
 Dl. Constantin Negoi 

 Nu, este în funcţie de vot. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. 

 

 Dl. Constantin Negoi 

 Dacă trece, se poate ajunge acolo, dacă nu trece acum, deci, nu votăm 

pentru, înseamnă că sunt discuţii. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Exact. Aceasta voiam să vă explic. Domnul Dobre, vă rog. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da. Într-adevăr, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Negoi, în sensul în 

care ni se pune... în coaste.  

                Totuşi, am o rugăminte. Înţeleg că săptămâna viitoare va avea loc o şedinţă 

extraordinară, având în vedere un alt proiect pe fonduri europene, foarte important, 

proiect despre care vom discuta la Diverse, astăzi. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul cu „Hidro”. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Deci, am rugămintea, ca să nu blocăm, totuşi, acest proiect pe fonduri 

europene şi, totuşi, să avem şi o discuţie mai în amănunt, vis-a-vis de ceea ce se poate 

întâmpla, referitor la acest proiect, eu propun amânarea lui, până la următoarea 

şedinţă extraordinară. Să înţeleg că este săptămâna viitoare, da? Nu cred că împiedică 

cu ceva desfăşurarea proiectului, dacă se amână cu şapte zile. 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Nu, dar dacă se amână cu 7, şi cu 7, şi cu 7... vă spun că acum este amânată 

a treia oară. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu ştiu, este prima oară când intră pe ordinea de zi, este aprobată pe 

ordinea de zi şi... A, nu, aveţi dreptate! 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Data trecută nu l-aţi votat. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Corect. Aşa este. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Tudor 

 Bun. Domnul Moraru, dumneavoastră nu aţi luat cuvântul, aşa că vă dau... 

 

 Dl. Romu Moraru 

 Ce termen de rambursare aveţi, în cadrul acestui proiect? 

 Că, probabil, de aici pleacă şi aceste sume care se regăsesc în acel SF. 

 Ce termen de rambursare? 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Rambursare către cine? Nu are. 

 

 Dl. Romu Moraru 

 Deci, nu aveţi. Deci, cum... Bun. Am înţeles. 

 Deci, nu avem nicio obligaţie, sunt nişte venituri care se regăsesc în acest 

SF, să înţeleg. 
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 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Se găsesc în bugetul Consiliului judeţean. 

 

 Dl. Romu Moraru 

 Bun. Şi bugetul Consiliului judeţean trebuie reîntregit. Acesta este...  

 Dumneavoastră, probabil, aţi... 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu. Acest proiect... Îmi cer scuze. Vă explică domnul Moraru.  

 Este un proiect aducător de venituri. Toate aceste proiecte sunt cu finanţare 

50, sau 70%. Bun. Restul este nerambursabil. Este finanţare europeană. 

 Aportul nostru este de 50%. V-a explicat: 50 – 50. 

 

 Dl. Marius Constantin Nicolae 

 Acel procent de 50%, cu cofinanţare a cheltuielilor eligibile, este pentru 

toate proiectele generatoare de venit. Că erau venituri mai mici sau mai mari, nu 

contează. Oricum, plafonul era de 50 cu 50. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Haideţi, vă rog frumos! Haideţi, să supunem la vot amendamentul 

domnului, bine, propunerea domnului Adrian Dobre de a amâna acest punct de pe 

ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotriva propunerii domnului Dobre? Se 

abţine cineva? Nu. 

 

 Propunerea nu a fost aprobată: 13 voturi pentru propunere (Adrian Florin 

Dobre, Sebastian Danielescu, Viorica Vasile, Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Ion 

Marius Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin Nică, Gheorghe Necula, 

Constantin Negoi, Marius Nicolai, Romu Moraru şi Elisabeta Popovici) şi 18 voturi 

împotriva propunerii (Bogdan Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, 

David Andrei Viter, Ion Ionică, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel 

Şepşi, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana 

Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Radu Cezar Liviu 

Ionescu şi Jenica Tabacu). 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Întrucât, v-am spus, este un proiect cu două treimi, vă rog să votaţi. 

 Cine este pentru proiectul aşa cum este el pe ordinea de zi? Se abţine 

cineva? Este cineva împotrivă? Nu.  

 Bun. Atunci, presupun că va intra la şedinţa următoare, pe ordinea de zi. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Nu a avut cel puțin 24 de voturi, au fost doar 19. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Nu a avut 24 de voturi, deci, proiectul nu a trecut. 
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 Haideţi, vă rog să refacem votul, întrucât este cu două treimi. 

 Cine este pentru? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 18. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Domnul Ionescu, aţi votat pentru? 

 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Da, am votat. 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Cine este împotrivă? Cine se abţine acum?  

               13. Bun. Vă mulţumesc. 

 

 Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 18 voturi pentru (Bogdan Andrei 

Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei Viter, Ion Ionică, 

Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Georgiana Diana 

Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile 

Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Radu Cezar Liviu Ionescu şi Jenica 

Tabacu) şi 13 abţineri (Adrian Florin Dobre, Sebastian Danielescu, Viorica Vasile, 

Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Ion Marius Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, 

Remus Iustin Nică, Gheorghe Necula, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Romu 

Moraru şi Elisabeta Popovici). 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nu a trecut. 

 Să trecem la următorul punct pe ordinea de zi. 

 Numărul 11, la noua ordine de zi, dacă nu mă înşel, proiect de hotărâre 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale. 

 Aici o să menţionez eu că domnul Daniel Şepşi nu participă la vot. Corect? 

 

 Dl. Daniel Şepşi 

 Da. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

                 Bun. Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? 

Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 12 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea unor 

reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale 

spitalelor de interes judeţean. 
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 Doamna Sfîrloagă, vă rog, prima şi domnul Adrian Dobre, următorul. Vă 

rog frumos! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Da. Propunem pentru Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă pe domnul Niţă Cătălin. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 La Spitalul de Ginecologie o propun pe doamna Viorica Vasile. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Mi se pare şi normal. 

 Dacă există alte propuneri? Nu. Bun. 

 Întrucât există, întrucât sunt două propuneri şi... vă propun vot deschis, în 

această privinţă. 

 Cine este pentru? Se abţine cineva? 

 Deci, avem o abţinere, pe domnul Auraş Dragomir. 

 

 Dl. Florin Auraş Dragomir 

 Singura menţiune pe care vreau să o fac, de ce mă abţin, este că prevederea 

legală este alta. Atâta tot. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. Bun. Este cineva împotrivă? Nu. Abţineri, una. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru şi 1 

abţinere (Dragomir Florin Auraş). 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. 

 Proiectul nr. 13 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

asocierea judeţului Prahova cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, în 

vederea finanţării campaniei „ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA VIOLENŢEI!” 

 Este un proiect iniţiat de doamnele consilier Simona David, Ludmila 

Sfîrloagă, domnul Pătraşcu, domnul Viter, domnul Dobre şi domnul Dan Ciolac, 

reprezentanţii noştri în ATOP. 

 Vă rog frumos, haideţi, să fim încă puţin atenţi! 

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

Vă mulţumesc. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 



 31 

 


