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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 28 noiembrie 2014, ora 12,00 

 

 

  La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 417 din 

24.11.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 34 de 

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

Dănuţ Marcel, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, David Simona, Dobre Adrian 

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

Rareş Dan, Fenichiu Ion Marius, Ionescu Radu Cezar Liviu, Ionică Ion, Manta 

Adrian, Meşca Darius Dumitru, 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, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter 

David Andrei. 

  Au lipsit domnul consilier judeţean Mitrea Laurenţiu Daniel şi doamna 

consilier judeţean Tabacu Jenica. 

  De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: 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; dna 

Livia Barbălată, şeful Serviciului urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu şi 

monitorizare servicii publice şi societăţi comerciale din cadrul Direcţiei 

patrimoniu; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane; dna Tincă Alina 

Georgiana, șeful Serviciului juridic contencios, relații publice, Monitor Oficial, 

ATOP; dl. Cristian Topală, şeful Serviciului administrare clădiri; dl. Ion Alexandru 

Băloi, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; dl. Marcel Nica, 

directorul Companiei de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A.; 

dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole judeţene Prahova; dna Gabriela 

Bucurică, consilier la Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, 

sport, tineret, ONG-uri; dl. Mihai Belaşcu, Camera medicilor; dl. Adrian Corneliu 

Ioniţă, şeful Biroului proiectare din cadrul Direcţiei tehnice; dl. Gheorghe Rizea, 

consilier Cabinet preşedinte; dl. Nicolae Apostoiu, consilier Cabinet preşedinte; dl. 

Adrian Emanuil Semcu – reprezentant S.C. „Hidro Prahova” S.A.; dl. Marius 

Preda, directorul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  – „Parteneriatul pentru 

Managementul Apei Prahova” şi reprezentanţii presei. 

  

  Dl. Mircea Cosma 

  Bună ziua! 



 2 

  Bine aţi venit la această şedinţă care se desfăşoară în preajma a două 

mari evenimente: 

                Unul din evenimente este faptul că duminică, pe 30, se poate întâmpla ca 

în 1918. Este între noi şi ruşi. Există o carte importantă „Istoria războiului pentru 

reîntregirea României”. V-o fac cadou la prima şedinţă de Consiliu, că s-a terminat 

tipărirea ei în trei volume şi, acolo, unul din capitole este între români şi ruşi. Va fi 

duminică, între români şi ruşi, aşa că toţi cei care aveţi prieteni, relaţii, facebook-

uri, numere de telefoane, Republica Moldova, daţi telefoane, chemaţi-i la vot şi să 

voteze 

                Recomandarea mea a fost..., eu am făcut-o de dimineaţă, recomandarea 

mea a fost că trebuie să voteze cu cei care recunosc limba noastră ca testament al 

poporului român, mai mult... 

  Deci, partide de stânga, de centru, de dreapta, nu contează. Important 

este că este între români şi ruşi. 

  Al doilea este că ne apropiem de ziua de 1 Decembrie, sărbătoarea 

naţională a poporului român şi o să vă rog pe toţi, pe 1 Decembrie, la ora 10,30, cel 

târziu, să... anul acesta, manifestările sunt la Statuia lui Mihai Viteazul, inclusiv 

defilarea şi parada militară... 

  În acelaşi timp, la ore diferite şi, vă rog să vă documentaţi, că nu am 

orele, se desfăşoară aceleaşi ceremonii la Câmpina, la Cornu, la Sinaia, la Vălenii-

de-Munte, la Buşteni şi mai este o localitate. 

  Aşa că puteţi să mergeţi şi la acestea. 

 

  Dl. Adrian Manta 

  La Văleni? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La Vălenii-de-Munte am primit, la Cornu am primit, la Sinaia am primit. 

  La cine nu am primit nu pot să zic că se desfăşoară. 

  La ordinea de zi care... forma finală este cea prezentată cu Nota 

explicativă, din spate, există o dorinţă a grupului parlamentar PNL, noul PNL, 

noul..., aşa trebuie să vă zic, da? 

 

  Dl. Marius Nicolai 

  Aşa. Marele... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Noul PNL sau marele, cum? Haideţi, hotărâţi-vă! 

 

  Dl. Marius Nicolai 

  Noul mare PNL. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Nu. Ziceţi! 

 

  Dl. Marius Nicolai 

  PNL. 



 3 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Este leul RON, sau leul milionar? Care vreţi? Noul PNL, eu aşa vă zic. 

Aşa am auzit, oficial. 

  Ca să ducem hotărârile de la punctul 11 şi 12, că nu putem să o ducem 

numai pe 12, domnul..., să le ducem la..., să devină punctele... 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Să devină 5 şi 6. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

           5 şi 6, da? 

  Eu vă rog să..., grupul parlamentar din stânga, care este majoritar, să fiţi 

de acord cu această propunere şi atunci, cu această modificare, supun la vot 

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

 

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

următoarea ordine de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de membri ai 

Comisiei de specialitate pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și 

completarea componenței acesteia - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

     2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai 

Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți 

comerciale la care acesta are calitatea de acționar - inițiat de domnul Mircea 

Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.  

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova.   

 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului 

județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Servicii 

Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. pentru vânzarea unor active - inițiat 

de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

  5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 

2014 - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.  

 6. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localități 

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

2014 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul 

Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

privat al județului Prahova, pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea 

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

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

canalizare - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean 

Prahova. 



 4 

 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor 

spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în municipiul 

Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4, Piața Victoriei nr. 10 și str. Popa Farcaș nr. 45 - 

inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință 

gratuită a unor spații în imobilul proprietate privată a județului Prahova, situat în 

municipiul Ploiești, str. Gheorghe Țițeica nr. 4 - inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință 

gratuită a unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în 

municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4, Șoseaua Vestului nr. 14 - 16 și str. 

Popa Farcaș nr. 45 - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință 

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

municipiul Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr. 1- inițiat de domnul Mircea Cosma, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației lunare a Consiliului 

județean Prahova la bugetul Asociației de Dezvoltare Turistică Durabilă „Munții 

Baiului - Valea Prahovei” - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele 

Consiliului județean Prahova.  

   

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 1.  

                Observaţii? 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 35 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Hotărârea nr. 2. 

  Se desemnează domnul Fenechiu Ion Marius... Am zis bine, nu? 

Fenechiu am zis. 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  Fenichiu. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Fenichiu, da. Până la Paşte mă obişnuiesc, că miei nu am. Fenichiu Ion 

Marius. 

  Fenichiu Ion Marius, în calitate de reprezentant al Consiliului judeţean 

Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Servicii Publice şi 

Energii Regenerabile, domnul Pătraşcu ş.a.m.d. 

  Sunt observaţii? Poftiţi. 

 

  Dl. Rareş Dan Enescu 

  Un amendament, domnule preşedinte. 
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  Pentru locul rămas vacant, în urma demisiei domnului consilier judeţean 

Niţă Cătălin, la „Bărcăneşti Industrial Parc”, să o nominalizăm - nu este trecută în 

proiect -, să o nominalizăm pe doamna Niculescu Diana. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Adică, iese unul, intră unul. 

  Aveţi probleme? Dacă aveţi... 

 

  Dl. Rareş Dan Enescu 

  Să facem... un amendament. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. V-am întrebat dacă sunt probleme, că, dacă nu, nici nu mai facem 

amendamentul. 

  Deci, se introduce articolul 3 şi articolul 3 devine 4. 

  În locul domnului... se desemnează... 

  Dacă nu sunt şi alte observaţii, cu acest amendament, întâi supun la vot 

amendamentul. 

  Cine este pentru amendamentul doamna Niculescu – domnul Niţă? 

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

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Şi acum, cu amendamentul inclus, cine este pentru acest proiect de 

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

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 3 este un proiect pentru care o să vă rog să fiţi foarte atenţi. 

  Este un proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, urmare a trecerii Spitalului de Copii în 

administrarea Consiliului local al municipiului Ploieşti, prin Hotărâre de Guvern, 

trecerea Spitalului de Boli Infecţioase în administrarea noastră, desfiinţarea 

Spitalului de Boli Infecţioase şi includerea lui în Spitalul Judeţean, respectiv 

modificarea organigramei, numărul de paturi şi la toate celelalte de la Spitalul 

Judeţean, conform Hotărârii de Guvern, pe care aţi văzut-o cu toţii. 

  Vă rog, dacă aveţi probleme, observaţii, discuţii, la acest punct de 

vedere? 

  Invitaţii, la urmă, domnul, conform Regulamentului. 

  Domnul doctor Belaşcu, imediat. Întâi consilierii. 

  Dacă sunt de la consilieri probleme?  

  Dacă nu sunt, domnul doctor Belaşcu, vă rog. 
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  Dl. Mihai Belaşcu 

  Camera Medicilor a luat act de această modificare şi am văzut că 

totdeauna când se scrie că s-a făcut donaţie, toţi ziariştii scriu cu italice, sau să se 

vadă bine „Gratuit”. 

  În această donaţie OMV Petrom a pus două condiţii: Spitalul să fie 

public şi această..., Spitalul de Pediatrie, această... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog frumos. 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Am văzut că întotdeauna când se scrie că se face o donaţie, toţi ziariştii 

scriu cu italice sau să se vadă bine. În această donaţie OMV Petrom a pus două 

condiţii: Spitalul să fie public şi această... Spitalul de Pediatrie şi această numire şi 

folosire să fie pe 15 ani...    

  Având în vedere că această donaţie gratuită aduce o pagubă Ploieşti-ului, 

organizării sanitare, prin desfiinţarea unui Spital, o continuare a Reformei din 

2003, când s-a desfiinţat Spitalul Petrolul, noi am cerut la OMV Petrom, dacă tot 

dă gratuit pe 15 ani, atunci 15 ani să plătească ei suma care a devenit 

împovărătoare pentru municipiul Ploieşti, motiv pentru care transformă în Secţie, 

să plătească ei 15 ani această sumă, ca spitalul să rămână spital.  

  Mă rog, din anumite calcule, într-o lună nu cheltuiesc mai mult de 2.000 

de euro pentru ca un Spital de Boli Infecţioase să funcţioneze în contextul local, 

regional şi internaţional al bolii. 

  S-a văzut că numai a fost o suflare că ar fi un bolnav cu Ebola în 

Prahova şi ce încurcătură s-a făcut.  

  Nu considerăm că, în condiţiile actuale, desfiinţarea unui Spital de Boli 

Infecţioase, într-o măsură banală că nu avem bani să îl ţinem ca Spital. 

  Nu se poate ca un gigant ca OMV-ul din Ploieşti – le-am scris de 40 de 

zile, nici nu au răspuns, bineînţeles – tendinţa multor instituţii din România de a nu 

răspunde, să te facă, vrei, nu vrei, să te duci în Justiţie ca să îţi răspundă... 

  Consider, încă o dată, că nu este în interesul judeţean şi al României să 

desfiinţaţi un Spital de Boli Infecţioase. 

  Noi am publicat în ziarul „Telegrama” în 2, în 8 octombrie a apărut în 

presa centrală că Guvernul vrea să facă, adică... că vrea să facă un Spital de 

Campanie, pe urmă s-a făcut la Institutul Balş din Bucureşti, un etaj întreg pentru 

bolnavii cu Ebola. 

  Nu suntem în condiţia, chiar atât de sărăntoci, ca să desfiinţăm un Spital 

de Boli Infecţioase. 

  Interesul este să se amintească la Spitalul Judeţean că este şi el undeva în 

oraşul Ploieşti şi, pentru cei care nu aţi fost acolo, este un spaţiu liber de aproape..., 

cred că 1 ha are suprafaţa. 

  Doi. Acolo s-a înfiinţat mai demult - aici s-a discutat -, o parcare. 

  Într-un ziar central, la un Spital tot atât de mic, a spus că şi-a susţinut 

toate cheltuielile de administraţie numai din acea parcare. 
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  Încă o dată vă spun: noi considerăm acest lucru ineficient şi împotriva 

mersului normal al sănătăţii şi al stării globale şi regionale şi vom apăra acest 

principiu, în continuare, pe toate căile pe care le avem.  

  Data trecută, vă anunţasem de Spitalul din Bălţeşti. 

  Am pierdut încă o dată la Curtea de Apel Prahova procesul, după ce 

Înalta Curte le-a spus ce să facă şi, din nou, ne vom adresa Înaltei Curţi. 

  De data aceasta, o să ne adresăm şi la Consiliul Europei, care a dat bani 

în 1996. 

 

  Dl. Mircea Cosma  

  1997. 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  1997. Când a fost... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  După furtuna aceea mare. 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Din ştirile noastre, deşi suntem într-un proces şi am fost parte din proces, 

Spitalul din Bălţeşti s-a dat, pentru 49 de ani, la nu ştiu ce firmă. Nici nu îi 

interesează, nici nu ştiu ce spital au acolo. 

  Spitalul din 1996, din Reforma din 2004, s-a spus următorul lucru, de 

echipa Ministerului Sănătăţii care a controlat Reforma: „Dacă doriţi să privatizaţi 

un spital din judeţul Prahova, singurul care îndeplineşte condiţiile de aparatură şi 

hotelier este Spitalul din Bălţeşti”. 

   Şi tot atunci Comisia a spus că: „Din patru spaţii libere, să se facă 

Cămine de persoane în vârstă”. 

  Acel lucru l-a vrut Camera, domnul preşedinte a semnat acea hârtie 

atunci, dar care nu a fost înregistrată nici în opis-ul judeţului, nici în opis-ul 

Prefecturii. 

  S-a semnat hârtia în care au luat la cunoştinţă şi Direcţia Muncii şi 

Consiliul judeţean la Târgşorul Vechi, la Spitalul din Buşteni unde a fost de 

Pediatrie, la Poiana Câmpina şi undeva, să se facă Cămine pentru persoane în 

vârstă. 

  Am ajuns în 2011 să se desfiinţeze patru spitale, ca să se facă Cămine 

pentru persoane în vârstă. 

  Vă mulţumesc pentru... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mulţumim. 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  ...şi vă doresc o zi de 1 Decembrie cu toate bunătăţile. 
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  Dl. Mircea Cosma 

  Mulţumesc. 

  Alte propuneri mai sunt? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? 

Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 4 este un proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile pentru vânzarea unor 

active. 

  A fost discutat de două ori. Mai sunt probleme la el? 

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

cineva? 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 5, mutăm punctul 11, pentru că nu putem face punctul 12 fără 

să îl facem pe 11.    

  La punctul 11 este un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu al unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean. 

  Aţi citit materialul. 

  Urmare a punerii în funcţiune, ieri, a Spitalului de Obstetrică – 

Ginecologie Ploieşti, Secţia 9, cu Banca Mondială, mai avem de acoperit o 

subvenţie de 230 mii de lei de la Capitolul „Bunuri şi Servicii”, cu care v-aş ruga 

să fiţi de acord să o introducem în hotărârea de la punctul nr. 11 pentru Spitalul de 

Obstetrică – Ginecologie. 

  Alte modificări nu sunt. Sunt probleme? Supun la vot. Cine este pentru? 

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

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Hotărârea de la punctul 12. 

  Domnul Neagoe, sunt probleme? 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Nu. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

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

cineva? 

 

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

  Mergem mai departe. 

  La punctul 7 este proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public în domeniul privat al bunurilor de la „Hidro Prahova”. 

  Domnul Preda este aici. Domnul Semcu este aici. 

  Dacă aveţi întrebări, vă rog să le adresaţi. Mi se pare că este domnul 

Semcu aici. Da, domnul Cornea. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Am o rugăminte. Aş dori, în mod oficial, un punct de vedere al 

conducerii „Hidro Prahova”, în ceea ce priveşte comuna Baba Ana, adică 

posibilitatea preluării Serviciului de canalizare, în condiţiile în care „Hidro 

Prahova” este operator pentru apă, iar, în cazul în care se consideră că nu se poate 

prelua acest Serviciu, se pare că primăria şi Consiliul local Baba Ana vor renunţa 

la serviciile „Hidro Prahova” şi îşi vor căuta un alt operator. Vă mulţumesc. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Vă rog. Domnul Semcu. 

 

  Dl. Adrian Emanuil Semcu 

  Am mai discutat cu domnul consilier Cornea această problemă, este 

preluată. Actele de preluare pentru canalizare s-au făcut, dar, deocamdată, 

executarea ei a fost prost făcută. După ce Consiliul local reglementează ca „Hidro 

Prahova” să preia o canalizare care să funcţioneze în comuna Baba Ana, va fi 

preluată. Sunt nişte etape care trebuie îndeplinite, apoi urmează ca „Hidro 

Prahova” să preia o canalizare care să funcţioneze în comuna Baba Ana. Apa s-a 

preluat, urmează canalizarea. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Domnul Cornea, sunteţi de acord să îi dăm un termen până la şedinţa 

următoare? Să ne dea o informare scrisă. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Eventual îl invităm şi pe primarul de la Baba Ana ca să fie lucrurile 

clare. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Bine. Mulţumesc. Alte puncte de vedere? 

 

  Dl. Adrian Emanuil Semcu 

  Primarul din Baba Ana nu are nicio vină că lucrarea a fost făcută pe alt 

mandat, în altfel de condiţii. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. 
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  Dl. Adrian Emanuil Semcu 

  Problema este că nu este funcţională. Dacă va fi funcţională şi vom face 

în aşa fel să fie funcţională, pentru că, dacă un lucru este nefuncţional, trebuie să 

faci investiţii în el. Mai stăm de vorbă. Poate să vină şi primarul, „Hidro” este 

interesat să preia canalizarea. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da. Deci, alte probleme? Sunteţi mulţumit, domnul Cornea, cu 

răspunsul? 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Da. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

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

cineva? 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 8 – trebuie să ajung acum la hotărârea aceea, că este 

hotărârea de la punctul nr. 6, care devine 8 -, este un proiect de hotărâre privind 

spaţiile din clădirea de aici, Bulevardul Republicii şi str. Popa Farcaş. 

  Data trecută nu au fost probleme, decât de formă, nu au fost de fond. 

  Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Eu nu votez, domnule preşedinte. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Ştim. Deci, domnul Neaga nu participă la vot. Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  La punctul 9 este un proiect de hotărâre privind darea în folosinţă a 

imobilelor din str. Ţiţeica şi a următoarelor instituţii publice: Casa Judeţeană de 

Pensii; Arhivele Naţionale; Centrul Judeţean de Cultură. 

  Deci, este vorba de arhivele acestor instituţii, care se află în fostul Cămin 

al Gardienilor Publici. Dacă sunt probleme? 

  Arhiva de la Parcul Industrial Ploieşti va fi gata în 30 decembrie, după 

care vom trece şi noi la o arhivă modernă, civilizată, electronică şi informatizată, 

cum nu a văzut Parisul. 

  A fost investiţia Parcului, nu este a mea. O să felicităm AGA atunci, că 

au făcut-o. Este cea mai modernă arhivă pe care am văzut-o. Am fost pe şantier 

zilele trecute. Am căzut jos. 
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                 S-a contractat şi echipamentul, adică... În sfârşit, intrăm şi noi în rândul 

lumii, ca instituţii publice şi o să fie pentru ai noştri. Nu mai ţinem toate arhivele 

prin Căminele... Contra cost, că trebuie plătiţi oamenii aceia cu ceva. 

  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 35 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul 8 care a devenit punctul 10, este tot vorba de spaţii care se dau în 

folosinţă pentru Şoseaua Vestului, le aveţi acolo. 

  Dacă sunt probleme? 

  Şi Palatul Administrativ, normal. Palatul Administrativ, Şoseaua 

Vestului, Popa Farcaş, inclusiv Protoeria Ploieşti. 

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

cineva? În unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Punctul 9 devenit 11, este tot cu spaţiile pe care le dăm în Palatul 

Culturii pentru cei trei care au mai rămas, că pe al patrulea l-am aprobat data 

trecută. 

  Deci, Biblioteca, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii şi Centrul 

Judeţean de Cultură Prahova. 

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

unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Şi, în sfârşit, punctul 12 este al doamnei Vivi, că aţi observat că nu l-am 

scos de pe ordinea de zi.  

                    Păi, nu ne reprezentaţi în Asociaţia aceasta Dezvoltarea Turistică 

Munţii Baiului – Valea Prahovei? 

 

  Dna Viorica Vasile 

  Mi-aţi dat o hârtie... că nu s-au... că nu vor să se întâlnească. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

                   Vă dăm hârtie, vă dăm împuternicire. Dar nu puteam să zicem nimic 

până nu dăm cotizaţia, nu? 

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

cineva? 

 

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

 



 12 

 


