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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 28 iulie 2021, ora 16,00 

 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 515 din 

21.07.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone 

Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean 

Prahova și următorii 34 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache 

Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Calotă Emil, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, 

Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna 

Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-

Alexandra, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Matache 

Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Petrache 

Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Sfîrloagă Ludmila și Teju Sorin.  

Doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-

Mihaela, Godeanu Mihaela-Magdalena, Lupea Ioana Mădălina și Papuc Rodica-

Mariana și domnii consilieri județeni: Chelan Gabriel Bogdan, Samoilă Nicolae, 

Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin au participat la 

lucrările ședinței Consiliului Județean Prahova, prin mijloace electronice de 

comunicare, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

La ședința ordinară a Consiliului județean a participat, de drept, doamna 

Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova au participat: dna  Anna 

Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean Prahova; dna Alina 

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și 

Administrație Publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 

economice; dl Valentin Laurențiu Ștefan, directorul executiv al Direcției 

patrimoniu; dl Daniel Minculescu, directorul executiv al Direcției tehnice; dna 

Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții Publice; 

dl Dorin Ilian Lețea, directorul executiv al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă; 

dna  Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Marius Constantin Nicolae, șeful 

Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport, tineret, ONG-uri, turism; 

dl Ioan Adrian Pițigoi, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului Județean 

Prahova și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului 

județean Prahova.   

La ședința ordinară a Consiliului Județean Prahova, au participat următorii 

invitați: dl Marius Cătălin Argăseală, directorul Societății ,,Ploiești Industrial Parc” 

S.A.; dl Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției generale de 

asistență socială și protecția copilului Prahova; dl Silviu Crîngașu, directorul 

Clubului Sportiv ,,Activ Prahova - Ploiești”; dl Florin Lucian Sicoie, managerul 

Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dl Bogdan Cristian 
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Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; dl Ginel Preda, șeful 

Inspectoratului Județean de Poliție Prahova; dl Laurențiu Nicolescu, directorul 

Direcției Județene pentru Tineret și Sport Prahova; dl Adrian Tăbârcă, primarul 

comunei Vadu Săpat; dl Alin Remus Staicu, primarul Comunei Cerașu și 

reprezentanții presei. 

La ședința ordinară a Consiliului județean, au mai luat parte: dl Cristian 

Ganea, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

"Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova" și dl Sebastian Bîrziloiu, 

șef  Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Comuna Cerașu. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Buna ziua, stimați colegi! 

Vă rog să vă ridicați, se intonează Imnul de Stat! 

 

X 

X                    X 

 

 Dl Iulian Dumitrescu 

  Avem o ordine de zi cu 31 de puncte. 

  Avem 4 propuneri privind suplimentarea proiectului ordinii de zi: 

 

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești” - Etapa I; 

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil-teren în 

suprafață de 187 mp, comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni;  

  30. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil-teren în 

suprafață de 278 mp, comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni;  

  31. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploiești în vederea realizării unor proiecte comune. 

 

 Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi, cu 36 voturi „pentru”. 

 

 Dl Iulian Dumitrescu  

Un amendament la ordinea de zi. 

Vă rog! 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

Legat de proiectul ordinii de zi, am depus și la dumneavoastră solicitarea. 

Doream să fie retras Proiectul de hotărâre de la poziția nr. 14, din Proiectul 

ordinii de zi, cel legat de: Aprobarea, de principiu, a reorganizării prin divizare 

parțială a Societății „Ploiești Industrial Parc”. 

Având în vedere faptul că în documentația pe care am primit-o, din 

documentația respectivă, nu rezultă că o astfel de temă a figurat până acum pe 

agenda deliberativului local și având în vedere că acest proiect de hotărâre vizează 

transferul unei părți din Societate către UAT Ploiești, ea practic intră în subordinea 
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Consiliului local și firesc ar fi fost ca acest subiect să se discute întâi în Consiliul 

local. Consiliul local să discute și să aprobe, de principiu, o astfel de intenție, după 

care primarul Municipiului Ploiești să facă o solicitare către Consiliul județean, în 

calitate de executiv.  

Venind doar din partea primarului, din ea nu rezultă în niciun caz dorința 

Consiliului local de a obține..., de a fi de acord cu o astfel de reorganizare a Parcului 

,,Ploiești”, deci practic trecerea locației de pe teritoriul Municipiului Ploiești în 

subordinea Consiliului local.  

Firesc ar fi fost ca ordinea, cred eu că asta este normală, da? Întâi Consiliul 

local să discute, să aprobe de principiu acest aspect, după care noi, la rândul nostru, 

să fim de acord cu o astfel de soluție.  

Știm foarte bine, Primarul și Consiliul local sunt autorități diferite, nu există 

raport de subordonare între cele două autorități. Nu poate primarul să vorbească în 

numele Consiliului local, mai ales că intră în competența Consiliului local să decidă 

acest aspect.    

Mulțumesc. 

 

 Dl Iulian Dumitrescu 

Vă mulțumesc pentru tot ce ați spus.  

Atunci dați-mi voie să supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 

nr. 14. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu retragerea 

proiectului de hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi, cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi, cu ce s-a aprobat suplimentar și cu 

ce s-a scos. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 22 iunie 2021. 

2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 30 iunie 2021. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 

județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean 

Prahova la 30 iunie 2021- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

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

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 

2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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  5. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna 

Cerașu, în vederea realizării obiectivului „Întreținere drumuri de balast - Împietruire 

drum de acces Slon - Tabla Buții, comuna Cerașu” - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  6. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna Vadu 

Săpat, în vederea realizării obiectivului „Forare puț de mare adâncime” - inițiat de 

domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  7. Proiect de hotărâre privind actualizarea denumirii și componenței  

comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Prahova, pentru mandatul 2020-

2024 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 

   Aviz Comisia nr. 6. 

  8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului județean 

Prahova nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de 

interes județean - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  9. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 

public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin 

Direcția Județeană de Tineret și Sport Prahova, în domeniul public al județului 

Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6. 

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 

repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului 

Prahova și aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor și 

formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorități la acordarea 

locuințelor de serviciu - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 189/2020 a 

Consiliului Județean Prahova 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 Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  12. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului județean Prahova ca 

membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Înlocuire arzătoare cu Nox 

redus la cazanul nr. 5, CET Brazi” - Revizuit - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 
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     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  14. (fost 15.) Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Polul de Creștere Ploiești - Prahova”, pentru a vota dizolvarea și lichidarea acesteia 

- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.  

  15. (fost 16.) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

județean Prahova nr. 58/2021 referitoare la validarea componenței nominale a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Prahova - inițiat de domnul 

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  16. (fost 17.) Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Prahova - inițiat de 

domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 

 17. (fost 18.) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 

42/18.03.2021 a Consiliului județean Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

  18. (fost 19.) Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a închiderii 

Centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sf. 

Andrei” Ploiești prin înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii - 

inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

 19. (fost 20.) Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a 

statului  de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - aparat propriu, 

asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști - inițiat de 

domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

  20. (fost 21.) Proiect de hotărâre privind înființarea prin reorganizare a 

Centrului Gaudeamus în cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta 

Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

  21. (fost 22.) Proiect de hotărâre privind înființarea prin reorganizare a 

Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără 

personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

  22. (fost 23.) Proiect de hotărâre privind înființarea prin reorganizare a 

Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte, instituție 

fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
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Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

  23. (fost 24.) Proiect de hotărâre privind înființarea prin reorganizare a 

Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără personalitate juridică a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 

domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

  24. (fost 25.) Proiect de hotărâre privind înființarea prin reorganizare a 

Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare  „Rază de Soare” Băicoi, instituție fără 

personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

  25. (fost 26.) Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești, instituție fără personalitate 

juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - 

inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

 26. (fost 28.) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare rețele 

termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în 

alimentarea cu căldură urbană” -  Etapa I - revizuită - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

 27. (fost 29.) Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui 

imobil-teren în suprafață de 187 mp, situat în comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni - 

inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

 28. (fost 30.) Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui 

imobil-teren în suprafață de 278 mp, situat în comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni - 

inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

 29. (fost 31.) Proiect  de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în vederea realizării unor proiecte comune - 

inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 

 30. (fost 27.) Diverse. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Asta înseamnă că avem 30 de puncte, nu 31.  

Vă rog! 
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Dl Rareș Dan Enescu 

Domnul președinte, Grupul nostru, PSD - PPU SL, nu va participa la vot la 

proiectul nr. 8, cel referitor la modificarea contractării finanțării...  

Mulțumesc. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Super! 

 

Dna Raluca Mihaela Bercea 

Bună ziua! 

Și eu aș vrea să adaug un comentariu: A se consemna că nu voi participa la 

vot la proiectele de hotărâre nr. 3 și nr. 4.  

Vă mulțumesc! 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Doamna Bercea, da. 

Vă rog, domnul Apostolache! 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

Și eu anunț că nu voi participa nici la dezbatere și nici la vot, la ultimul 

proiect de hotărâre, care vizează asocierea cu Universitatea Petrol-Gaze.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Dacă mai sunt și alte lucruri, puteți și pe parcurs să le menționați. 

Trecem la ordinea de zi. 

Punct nr. 1 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare din 22 

iunie 2021. 

Nu cred că sunt observații aici. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare din 30 iunie 

2021. 

Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Trecem la punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 

bugetului propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea 

Consiliului județean la 30 iunie 2021. 
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 (Doamna consilier județean Godeanu Mihaela Magdalena participă la 

lucrările ședinței Consiliului Județean Prahova). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Observații? Nu sunt. 

Supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 

(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliul județean Prahova 

pe anul 2021. 

Vă rog, domnul Ionică. 

 

Dl Eugen Ionică 

Așa cum colegii mei au primit și pe email, am formulat două amendamente:  

- primul dintre ele prevede alocarea, la solicitarea Direcției Județene de 

Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene, de bani suplimentari, 

pentru a putea face față la volumul de lucrări care este necesar pentru reparațiile de 

drumuri, este vorba de 200,00 mii lei. 

 -  al doilea amendament: având în vedere referatul Direcției pentru fonduri 

europene, se propune scoaterea din lista de investiții a obiectivului ,,Parc tematic 

educațional” și alocării financiare prevăzute pentru acest obiectiv și redirecționarea 

banilor ca și folosință către proiectul ,,Aplicație online integrată pentru promovarea 

județului Prahova -N.O.I. – Națiune, Origine, Identitate în județul Prahova”. 

 Cele două amendamente au fost votate în Comisia de buget finanțe, drept 

pentru care au și fost trimise pe email, consilierilor județeni, și acestea sunt 

propunerile pe care noi le facem.  

 

 Dl Iulian Dumitrescu 

 Bun. Să vedem dacă mai sunt și altele. 

 Domnul Apostol!  

 

 Dl Constantin Cristian Apostol 

 Domnule președinte, stimați colegi, ținând cont de necesitatea digitalizării 

aparatului Consiliului județean, propun: 

 - rectificarea bugetului propriu al județului prin includerea în cadrul listei 

obiectivelor de investiții a proiectului ,,Sistem informatic integrat componentă 

economică și resurse umane”, în valoare de 1.300,00 mii lei, defalcate pe 4 ani de 

zile.  

 Creditele bugetare alocate în 2021, se vor asigura de la capitolul 

,,Transporturi”, poziția ,,Amenajare sens giratoriu intersecția DN 1 cu DJ 100D, 
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comuna Bănești”, iar pentru următorii ani, de la Cap. 51.02. - „Autorități publice și 

acțiuni externe”, poziția ,,Bunuri și servicii”. 

 Mulțumesc.  

 

 Dl Iulian Dumitrescu 

 Mulțumesc. 

 

 Dl Dumitru Tudone 

 Domnul președinte! 

  

 Dl Iulian Dumitrescu 

 Da, domnul Tudone. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Aș dori să formulez și eu un amendament la lista de investiții, în sensul 

modificării titulaturii temei de proiect: ,,Elaborare temă de proiectare pentru 

realizare Studiu de Fezabilitate, construire Spital Județean Prahova” cu o nouă 

titulatură: ,,Proiectare pentru elaborare Studiu de Fezabilitate - construire Complex 

Integrat de Servicii de Asistență Medicală de Urgență”, pentru a putea începe 

procedurile de demarare în vederea achiziției Studiului de Fezabilitate.  

Mulțumim. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mai sunt?  Nu mai sunt. 

Supun la vot primul amendament, al domnului Ionică. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 36 voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Al doilea amendament, al domnului Ionică. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 36  voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Amendamentul domnului Apostol. 

Cine este pentru?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 36  voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
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Dl Iulian Dumitrescu 

Și al domnului Tudone. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 36  voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Atunci, supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 amendamente aprobate. 

Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 

(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

comuna Cerașu, în vederea realizării obiectivului „Întreținere drumuri de balast - 

drum de acces Slon - Tabla Buții, comuna Cerașu”.  

Observații? 

 

Dl Dumitru Tudone 

E o acțiune anuală de referință pentru Județul Prahova, iar pentru a facilita 

accesul către acest obiectiv, unde are loc acțiunea, în fiecare an, am observat că 

Județul a venit în sprijinul comunității cu..., să zic așa - ,,mici lucrări de întreținere a 

drumului de acces”.  

În acest sens, s-a promovat și acest proiect de hotărâre.  

Mulțumim. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot.  

Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

comuna Vadu Săpat, în vederea realizării obiectivului „Forare puț de mare 

adâncime”. 

Observații? Nu sunt.  

Domnul primar este aici în sală. 

Toată lumea știe că e nevoie.  

Dacă sunt alte observații? 

Dacă nu, supun la vot: ,,Forare puț de mare adâncime în Vadu Săpat”. 

Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 



11 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind actualizarea denumirii și 

componenței  comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Prahova, pentru 

2020-2024. 

Vă rog! 

 

Dl Adrian Petrache 

Grupul PRO România vrea să schimbe pe doamna Mădălina Lupea cu 

doamna Dragna Alina - economist, la Comisia nr. 1. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

De acord. 

Dați-mi voie să supun la vot. 

Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

județean Prahova nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării unor obiective de 

investiții de interes județean. 

Vă rog, domnul Tudone! 

 

Dl Dumitru Tudone 

Urmare solicitării Băncii UniCredit, primite în cursul zilei de astăzi, vreau să 

formulez un amendament la art. 1, în sensul următor:  

- vechea formulare era: ,,Președintele Consiliului județean Prahova poate 

delega atribuțiile prin dispoziție, conform legii”, iar în formularul transmis de 

Bancă, ni se solicită să aibă următorul cuprins,: 

- art. 1: ,,Președintele Consiliului județean Prahova poate delega către terțe 

persoane atribuțiile menționate la art. 5 din Hotărârea Consiliului județean nr. 

16/27.01.2021, prin dispoziție, cu respectarea prevederilor legale aplicabile”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Am înțeles.  

Dacă sunt și alte...? 

Supun la vot, atunci, amendamentul domnului Tudone. 

Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 31 voturi „pentru”. 
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(Consilierii județeni: Sfîrloagă Ludmila, Gâjman-Ioniță Beatrice-

Alexandra, Enescu Rareș Dan, Țurcanul Andrei Cosmin, Ardeleanu Vasile și 

Pințoiu Alin Valentin nu au participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Supun la vot proiectul, cu amendamentul domnului Tudone. 

Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 

„pentru”.  

(Consilierii județeni: Sfîrloagă Ludmila, Gâjman-Ioniță Beatrice-

Alexandra, Enescu Rareș Dan, Țurcanul Andrei Cosmin, Ardeleanu Vasile și 

Pințoiu Alin Valentin nu au participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile 

din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și 

Sportului, prin Direcția Județeană de Tineret și Sport, în domeniul public al 

județului Prahova. 

Observații? 

Vă rog, domnul Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Un comentariu, domnul președinte. 

Încă din mandatul trecut, Consiliul județean și-a dat opțiunea pentru mai 

multe dintre..., dintr-o listă foarte lungă, pentru diverse obiective ale celor care fac 

parte din..., obiectul proiectului. La unele au fost identificate o serie de mari 

probleme, din locațiile respective.  

Ne bucurăm că și actuala conducere a Consiliului județean, continuă acest 

demers și vă felicităm. 

Mulțumesc.   

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Alte declarații politice, dacă mai sunt? 

Nu mai sunt. 

Încercăm să rezolvăm din probleme, ca să fim eleganți în exprimare. 

Supun la vot proiectul de hotărâre, fără alte comentarii. 

Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 

repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului 

Prahova și aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor și 
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formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorități la acordarea 

locuințelor de serviciu. 

Trebuia făcut mai de mult. În sfârșit... 

Vă rog, doamna Sfîrloagă! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Domnul președinte, referitor la Regulament, la criterii. Deci, criteriul 1, unde 

era vorba de vechimea în muncă, s-a înlocuit cu un criteriu și anume: ,,încadrarea 

solicitantului în categoria personal de specialitate în domeniu deficitar (personal 

medical, personal din domeniul asistenței sociale și etc.)”.  

Vă rugăm să definiți foarte clar ceea ce înseamnă ,,etc.”, pentru că altfel este 

foarte cuprinzător acest termen. Ar trebui să avem mare grijă când spunem exact 

căror categorii se adresează aceste locuințe. 

Și pentru a nu mai interveni încă o dată, am marea rugăminte, știți că din 

păcate urmăresc ce se scrie, ca să nu spun altfel, oamenii, într-adevăr, fac 

documente, dar sunt și unii care le avizează. E un document în care se scrie: 

,,farmilie” sau ,,absolvirii de scurtă durată”.  

Mulțumesc frumos. 

 

 Dl Iulian Dumitrescu 

Am mai avut discuția aceasta, nici nu mai vreau să o reiau...   

Ar trebui să facem noi un amendament și să tăiem ,,etc.” - să ne oprim acolo, 

până la urmă. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Domnul președinte, dacă îmi permiteți? 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Vă rog, domnul Tudone! 

 

Dl Dumitru Tudone 

Eu aș propune să fie eliminată paranteza. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și atunci „deficitar” ce este? 

 

Dl Dumitru Tudone 

,,Deficitar” în toate domeniile care aparțin de către autoritatea publică 

județeană, cu tot ce este în subordine și... 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Deficitar... 

 

Dl Dumitru Tudone 

Acum, ,,deficitar” poate să fie și o lipsă de Arhitect Șef, poate să fie și un 

medic, din punctul meu de vedere. 

Dacă sunteți de acord? Eu nu am... 

Am dat-o cu titlu de exemplu. 
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Dl Rareș Dan Enescu 

După acea cum o să le atribuiți dacă nu aveți clar cui? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nu aveți criteriu. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Și faptul că era înainte ,,vechimea”, aveam un criteriu? 

Mă îndoiesc. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Păi era un criteriu, până la maxim 10 puncte. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Ce poate să însemne ,,deficitar”? 

 

Dl Eugen Ionică 

,,Deficitar”, domnule președinte, înseamnă că există o lipsă de personal, de la 

o  anumită instituție. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Categorie profesională deficitară la nivelul administrației județene. 

 

Dl Eugen Ionică 

Evident că ele vor fi punctuale. Nu poți să primești, dacă nu ești în categoria 

aceea deficitară.  

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și care este categoria deficitară, încă o dată? 

 

Dl Eugen Ionică 

Pot apărea tot timpul categorii deficitare. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Locuințe avem câteva acum, doamnă, dar putem avea mult mai multe în 

următorii ani.  

 

Dl Eugen Ionică 

Și se vor da în funcție de solicitări și dacă solicitările vin dintr-o categorie 

deficitară, este criteriu îndeplinit.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Domnul Neagu! 

 

Dl Mihai Cristian Neagu 

Am o întrebare despre cine a ales comisia care apare în proiectul de hotărâre? 

Atât. Era singurul meu comentariu.  
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Dl Iulian Dumitrescu 

E o propunere. 

Alte comentarii la sensul cuvântului ,,deficitar”? 

Mai vreți să mai ziceți ceva? 

 

Dl Dumitru Tudone 

Nu, dar să definim exact, pentru a putea trece la vot. O propunere? 

Dacă nu sunteți mulțumiți cu propunerea aceasta, faceți o propunere... 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Faceți o propunere! 

 

Dl Dumitru Tudone 

O propunere concretă, ca să știm... 

Nu putem să retragem punctul de pe ordinea de zi, pentru un subpunct de la 

un articol.   

  Păi nu, dar, haideți, o propunere concretă! 

Eu am propus ceva. Dacă mergem așa, sau ,,deficitar” într-un domeniu 

respectiv. Mi se pare mult mai corespunzător acest criteriu decât cel anterior, unde 

era vechime minim 10 ani, minim 20 de ani, pentru că pot exista categorii deficitare 

la nivelul administrației județene care nu impun vechimea. 

Un medic stagiar, nu pot să spun că trebuie să am vechime 10 ani și nu avea 

acces.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

De fapt, de asta era vorba: Dacă vrea să vină un stagiar, un medic sau mai știu 

eu ce, nu poate să vină că nu are..., sau nu poate să primească pentru că nu are 10 

ani de...  
 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Da, dar mai sunt și locuințele de serviciu ale Spitalului Județean, în afară de 

acesta. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mai sunt.  

Vă rog, domnul Apostolache! Formulați! 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

Ce s-a încercat în paranteză, s-a încercat să se dea câteva... 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Cu titlu de exemplu.  

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

...un exemplu legat de noțiunea respectivă.  

Cred că este mai indicat să scoatem paranteza. Deci, să rămână cu titlu 

general norma și în funcție de situație, de la caz la caz, să se analizeze. 

Mulțumesc. 
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Dl Iulian Dumitrescu 

Asta înseamnă că se consideră amendament, amendamentul domnului 

Tudone, scoaterea exemplelor din paranteză.  

Cine este pentru? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus  cu  37 voturi „pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Supun la vot proiectul, cu amendamentul domnului Tudone.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

S-a abținut cineva? 

Domnul Neagu, o  abținere. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru” și ,,o abținere” (domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian).  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 

189/2020 a Consiliului județean privind prelungirea termenelor de dare în folosință 

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

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

nr. 45. 

Observații? Nu sunt. 

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului județean 

Prahova ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. 

Observații, comentarii,  sugestii? Nu sunt. 

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județeanPrahova  au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Înlocuire 

arzătoare cu Nox redus la cazanul nr. 5, CET Brazi” – Revizuit. 

Vreți să spuneți ceva, doamna...? 

 

Dna Anna Maria Vasile 

Da.  
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Este vorba despre acel studiu pentru a putea asigura căldura începând cu 

această toamnă, la singurul cazan care mai funcționează în acest moment în cadrul 

,,Veolia”, și să fie la normele europene care au intrat deja în vigoare pentru 

reducerea dioxidului,  NOx, adică a azotului. 

Mulțumesc. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Observații? 

Nu sunt. Supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 14 (fost nr. 15) - Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentantului județului Prahova în Adunarea Generală a ADI „Polul de Creștere 

Ploiești - Prahova”, pentru a vota dizolvarea și lichidarea acesteia. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova  au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 15 (fost nr. 16) - Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii nr. 58/2021 referitoare la validarea componenței nominale a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a județului Prahova. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 16 (fost nr. 17) - Proiect de hotărâre privind modificarea 

componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului 

Prahova. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 17 (fost nr. 18) - Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii nr. 42/18.03.2021 a Consiliului județean Prahova. 

Observații? Nu sunt. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 18 (fost nr. 19) - Proiect de hotărâre privind aprobarea, de 

principiu, a închiderii Centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare „Sf. Andrei” Ploiești prin înființarea de case de tip familial și centre de 

zi pentru copii. 

Observații?  

Vă rog, domnul Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Domnul președinte, să înțeleg că angajații, în urma desființării Centrului, se 

relocă la Casele de tip familial. 

Întrebarea era: Ce se întâmplă cu angajații, în cazul acesta, și al celorlalte 

proiecte, în caz că există așa ceva? 

 

Dl Dumitru Tudone 

Domnul director, Bocioacă?! 

 

Dl Alexandru Ion Bocioacă 

Bună ziua! 

Ca în cazul închiderii tuturor celorlalte Centre de plasament din subordinea 

DGASPC-ului, salariaților le este oferită această posibilitate de a merge să lucreze 

în cadrul CRTP-urilor, pe care le vom înființa prin acest proiect și în cadrul 

Centrului de zi. 

De asemenea, există și posibilitatea ca unii dintre ei să devină asistenți 

maternali profesioniști, pentru că suplimentăm rețeaua de asistenți maternali 

profesioniști la nivelul Județului Prahova. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

 

Dl Alexandru Ion Bocioacă 

Mulțumesc și eu. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Alte comentarii? Nu sunt. 

Supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
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Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 19 (fost nr. 20) - Proiect de hotărâre privind modificarea 

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

pentru DGASPC Prahova - aparat propriu, asistenți maternali profesioniști și 

asistenți personali profesioniști. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 20 (fost nr. 21) - Proiect de hotărâre privind înființarea prin 

reorganizare a Centrului Gaudeamus în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 

„Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a DGASPC. 

Observații? Nu sunt. 

Supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 21 (fost nr. 22) - Proiect de hotărâre privind înființarea prin 

reorganizare a Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 22 (fost nr. 23) - Proiect de hotărâre privind înființarea prin 

reorganizare a Centrului de zi pentru consiliere și sprijin în cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 
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Punctul nr. 23 (fost nr. 24) - Proiect de hotărâre privind înființarea prin 

reorganizare a Centrului de zi în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 24 (fost nr. 25) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de zi în cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Toată lumea. 

Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 25 (fost nr. 26) - Proiect de hotărâre privind modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de 

urgență „Cireșarii” Ploiești. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 26 (fost nr. 28) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței 

energetice în alimentarea cu căldură urbană” -  Etapa I – revizuită. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 27 (fost nr. 29) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării unui imobil-teren în suprafață de 187 mp, comuna Valea Doftanei, sat 

Trăisteni. 

Observații?  

Cine este pentru? Unanimitate.  
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 28 (fost nr. 30) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării unui imobil-teren în suprafață de 278 mp, comuna Valea Doftanei, sat 

Trăisteni.  

Cine este pentru? Toată lumea.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 29 (fost nr. 31) - Proiect de hotărâre privind asocierea Județului 

Prahova cu Universitatea Petrol-Gaze. 

Observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Toată lumea.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 

(Domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian nu a participat la 

vot).  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Acestea fiind spuse, dați-mi voie să închid ședința ordinară de astăzi și să ne 

vedem la prima ședință extraordinară. 

Vă mulțumesc și vă urez concediu plăcut!  - cui pleacă în concediu. 

Numai bine! 

La revedere! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 17:00. 

 

 

PREȘEDINTE,                               SECRETAR GENERAL, 

                Iulian Dumitrescu                                        Hermina Adi Bîgiu 

 

 

  

 

          Verificat:        Întocmit: 

        Șef serviciu,                   Consilier, 

Doina Monica Giulan    Corina Mariana Bîrjovanu 
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