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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 29 august 2014, ora 12,00 

 

         La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 274 din 

21.08.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 33 de 

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

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

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

Dan, Ionescu Radu Cezar Liviu, Ionică Ion, Manta Adrian, Mitrea Laurenţiu 

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

Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă 

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

Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Tabacu Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi 

Viter David Andrei. 

 Au lipsit domnii consilieri judeţeni Costin Zaharia şi Meşca Darius 

Dumitru. 

 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 Silvia Constantinescu, director executiv adjunct al Direcţiei absorbţie fonduri 

europene; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane; dna Daniela 

Găvan, şeful Serviciului buget şi creanţe din cadrul Direcţiei economice; dna Alina 

Georgiana Tincă, şeful Serviciului juridic contencios, relaţii publice, monitor 

oficial, ATOP. dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; dna Marinela Peneş, managerul 

Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; dl. Dragoş Grigorescu, 

managerul Centrului Judeţean de Cultură Prahova; dl. Dumitru Pantea, directorul 

Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Marcel Nica, directorul 

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

Cosma, directorul Societăţii Comerciale „Brazi Industrial Parc” S.A.; dl. Marin 

Grigore, directorul Societăţii Comerciale „Plopeni Industrial Parc” S.A.; dna 

Daniela Angelica Răducu, directorul Societăţii „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A.; 

dna Anca Bodunescu, consilier juridic în cadrul Societăţii Comerciale „Plopeni 

Industrial Parc.” S.A.; dna Liana Hancu, contabil şef  în cadrul Societăţii „Parc 

Industrial Bărcăneşti” S.A.; dna Mariana Grigore, contabil şef în cadrul Societăţii 

Comerciale „Ploieşti Industrial Parc S.A.”; dna Alis Necula, directorul adjunct al 

Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dna Veronica Radu, 

directorul  economic al Muzeului  Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu 

Quintus”; dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole Judeţene Prahova; dl. 

Apostoiu  Nicolae, consilier la Cabinetul Preşedintelui şi reprezentanţii presei. 
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    Dl. Mircea Cosma                             

 Bine aţi venit! 

 Doamna prefect este cu noi, asistă la această importantă şedinţă de sfârşit 

de lună. 

 Aş vrea să vă fac două precizări, înainte de a începe, în sensul că, dintr-

un motiv care nu a fost difuzat decât la cei care au venit prin sediu, Guvernul a 

hotărât să facă o rectificare de buget globală, sens în care a transmis către 

Consiliile judeţene o scrisoare pe data de 26, în care, pentru a asigura funcţionarea 

ireproşabilă a administraţiei, până la sfârşitul anului, a cerut o situaţie formată din 

trei anexe, pe care o să vi le citesc şi de aceea o să vă rog să fiţi de acord şi cu 

scoaterea de pe ordinea de zi a punctului cu parteneriatele, nu pentru că nu am fi 

putut să le votăm, nici pentru că am fi încălcat principiul ca Prahova să nu mai fie 

patria tuturor prahovenilor, cum am citit prin nişte ziare, dar Guvernul doreşte să îi 

dăm următoarele trei situaţii, până pe data de 01, adică până luni, când o să mă duc 

cu ele: 

   Anexa nr. I: „Situaţia necesarului de sume defalcate pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate, la nivelul judeţului, pentru acoperirea cheltuielilor de 

personal la Capitolele Învăţământ, Asistenţă socială, Evidenţă persoane, machetă 

ce se va completa numai de către Consiliile judeţene pentru aparatul din 

subordine”.  

 Anexa nr. II: „Situaţia necesarului de sume defalcate pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru 

acoperirea cheltuielilor de personal la Capitolele Învăţământ, Asistenţă socială, 

Evidenţă persoane, machetă ce va fi completată şi transmisă de către municipiile, 

oraşele şi comunele din judeţ şi centralizată de Consiliile judeţene, conform 

Anexei”. 

 Anexa nr. III: „Situaţia necesarului de sume defalcate pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru autorităţi 

executive, deci, pentru funcţionarea Consiliului, care va fi completată de către 

toate unităţile administrativ – teritoriale, inclusiv de către Consiliile judeţene, şi 

centralizate de dumneavoastră, conform Anexei B”. 

 Aceste trei machete, vă rugăm să le transmiteţi până la data de 01.09, în 

format fizic şi electronic, ceea ce crează o viziune de ansamblu asupra rectificării 

şi se aprobă în şedinţa de Guvern de miercuri, după care o să vă rog să fiţi de acord 

să facem o şedinţă extraordinară. 

 În paralel, ca să răspund tot unor chestiuni, cărora, în general, nu le 

răspund, că nu le bag în seamă, vreau să vă spun că s-a suplimentat, printr-un 

Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ordonanţa nr. 

28/2013, pentru luna august, în baza situaţiilor de lucrări depuse de fiecare 

contractant, în sensul de cei care au lucrările deschise.  

S-a suplimentat în felul următor: 

- Balta Doamnei: 1 milion lei, deci, 10 miliarde, alimentarea cu apă. 

- Cornu: 1,125 milioane, care înseamnă reparaţiile drumurilor, în urma 

executării canalizării; 

- Fântânele: extindere alimentare cu apă, sistem centralizat de canalizare, 

400 mii lei; 

- Gherghiţa: alimentare cu apă, 700 mii lei; 
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- Predeal – Sărari: reabilitare drumuri comunale, 350 mii lei; 

- Băicoi: sistem de alimentare cu apă în oraşul Băicoi, 250 mii lei; 

- Buşteni: modernizare străzi - 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, 

George Enescu, 300 mii lei; 

- Cosminele: alimentare cu apă, sat Poiana Trestiei, 100 mii lei; 

- Gura – Vitioarei: modernizare drumuri în comuna Gura - Vitioarei, 

plus 200 mii lei; 

- Sângeru: completarea banilor pentru proiectare, pentru înfiinţarea 

Sistemului alimentare cu apă, plus 50 mii; 

- Vărbilău: proiect Reţea distribuţie alimentare cu apă, plus 150 mii lei; 

- Azuga: Reabilitare şi modernizare străzi oraş Azuga, etapa I, plus 250 

mii  lei; 

Sume care s-au acordat în baza modului în care s-au executat lucrările şi 

a decontărilor făcute la nivelul Ministerului de către unităţile administrativ - 

teritoriale. 

Vreau să vă spun că situaţia aceasta a fost semnată înainte de a pleca eu 

în concediu, încă nu se vorbea de Ordonanţa aceasta cu... şi, pe măsură ce se 

consumă bani, există un fond de rezervă la dispoziţia Ministerului Dezvoltării din 

care se realocă sumele pe proiectele care merg. 

Domnul Dobre voia să spună ceva la ordinea de zi. 

 

Dl. Adrian Florin Dobre 

Mulţumesc. Dacă am fost atent, între sumele care vor fi alocate de la 

bugetul de Stat, înţeleg că vor fi unele şi pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Da. 

 

Dl. Adrian Florin Dobre 

Aici va trebui să fim un pic atenţi, pentru că mai avem o serie de primării 

care au proiecte pe fonduri europene, vedeţi Păcureţi, Vadul Săpat ş.a.m.d., plus 

primării care, prin gall-urile pe care le au, au, de asemenea, sume de cofinanţat şi 

cred că este singura variantă fezabilă, din punct de vedere juridic şi din punct de 

vedere financiar, să putem să le alocăm bani, ca să putem să îi sprijinim să îşi 

definitiveze proiectele respective, aşa cum, de altfel, prin tradiţie, Consiliul 

judeţean a făcut-o, de-a lungul anilor, când a fost vorba de bani europeni. 

Mulţumesc. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Mulţumesc. Altcineva? 

Cred că sunteţi de acord, deci, să facem o rectificare globală şi atunci 

echilibrăm absolut toate cererile care vor fi în..., având în vedere şi din surse, 

care…cum se zice „pesurse.ro”. 

 Am înţeles că rectificarea vizează o sumă de 20 milioane lei pentru 

fiecare judeţ, orientativ, ca să... . Din punctul meu de vedere, ar acoperi absolut 

toate problemele pe care le ştie toată lumea. 
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 Fără acest punct, aţi primit o ordine de zi care s-a completat, faţă de 

discuţia pe care aţi avut-o cu domnul vicepreşedinte Bogdan Toader, cu încă 5 

puncte. 

 Dacă aveţi observaţii la această ordine de zi? Domnul Dobre, vă rog. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aşa cum am discutat şi la întâlnirea liderilor de grup, la punctul 16 avem 

Raportul de activitate al directorului general de la societăţile comerciale la care 

Consiliul judeţean este acţionar unic sau majoritar. 

 Mi-am spus şi atunci un punct de vedere, mi-l susţin în continuare, am 

vorbit şi cu colegii mei şi am constatat că, în marea majoritate a Adunărilor 

generale a acţionarilor, aceste Rapoarte de activitate nu au fost prezentate. 

 Cred că era normal, mai întâi să fie prezentate reprezentanţilor în 

A.G.A., după care se puteau prezenta în cadrul Consiliului judeţean, în faţa 

consilierilor. 

 Totodată, sunt un pic surprins de acest proiect de pe ordinea de zi, de 

aceste prezentări de Rapoarte, pentru că, cel puţin de când sunt membru în cadrul 

Consiliului judeţean, este pentru prima oară când se face aşa ceva şi, dacă îmi aduc 

eu bine aminte, au fost solicitări din partea unor colegi din cadrul Consiliului 

judeţean, pentru a se prezenta astfel de Rapoarte, lucru care nu s-a făcut. Nu înţeleg 

de unde atâta dorinţă de a se prezenta aceste Rapoarte, măcar trebuia prezentate în 

faţa Consiliului de Administraţie şi apoi în A.G.A. şi apoi... Dacă se dorea, trebuia 

să se ajungă în faţa Consiliului judeţean. Mulţumesc. 

 Propunerea este întâi să fie prezentate în A.G.A., apoi să se intre, dacă se 

mai doreşte, în cadrul Consiliului judeţean şi de aceea să îl scoatem de pe ordinea 

de zi, pentru a se face această procedură. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Domnul Rareş Enescu. 

 

 Dl. Rareş Dan Enescu 

 Dacă nu aţi fi părăsit şedinţa, data trecută, la sfârşitul şedinţei s-a 

solicitat, în plenul Consiliului, ca Parcurile Industriale să prezinte aceste Rapoarte. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Acesta este răspunsul la solicitare. Poftiţi, domnul Neagoe. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Dar cine a solicitat? Pentru că data trecută, când domnul Cornea a 

solicitat, niciun director nu a luat niciun fel de atitudine. Cine este consilierul care 

are aşa de mare putere, încât acum toţi directorii au venit în bloc şi au prezentat 

Rapoartele şi domnul Cornea...? Nu suntem consilieri de gradul unu, de gradul doi, 

sau cum… 

 Oricum, mie mi se pare normală procedura pe care a spus-o domnul 

consilier Dobre, ca întâi să fie prezentate în AGA . Deci, AGA. să ia cunoştinţă de 

ele, să ia act de ele şi apoi să se vină în Consiliul mare. 
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 Ori, de exemplu, la „Termoelectrica” şi la Parcul Bărcăneşti, unde eu 

sunt în A.G.A., nu s-a făcut nicio prezentare. 

 

 Dl. Adrian Manta 

 Domnule preşedinte, să înţelegem că decât Parcul Brazi a prezentat? 

 Deci, eu vă garantez că la Brazi s-a procedat exact cum aţi solicitat 

dumneavoastră în Consiliu. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Vă rog, alte probleme? Domnul Pătraşcu. 

 

 Dl. Vasile Pătraşcu 

 Este curios că domnul Dobre, care este coleg cu noi de atâta timp, nu a 

auzit că, din şase în şase luni, poate chiar la opt luni, toţi directorii au prezentat 

câte un Raport de activitate, mai ales pe criteriul de performanţă pe care au fost 

numiţi directori. 

 Mie mi se pare normal şi îi dau dreptate domnului Neagoe, că întâi 

trebuiau discutate în A.G.A. şi în C.A.-urile respective. Că nu s-a făcut aceasta, 

este o greşeală mare, dar aceasta nu înseamnă că directorii nu trebuie să dea un 

Raport de activitate a lor şi cred că, în treaba aceasta, cel mai important ar fi să se 

bage şi doamna Fabioara Ionescu. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Poftiţi, domnul Dobre. 

 
 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Domnule consilier Pătraşcu, îmi pare rău, dar nu am experienţa 

dumneavoastră în cadrul Consiliului judeţean, suntem colegi în Consiliu de un an 

şi opt luni, sau ceva de genul acesta, nu, mai mult, doi ani şi vreo două luni, dar, 

sincer vă spun, o prezentare a acestor Rapoarte, eu, până în momentul de faţă, nu 

am văzut. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Domnul Neaga, vă rog. Imediat, ascultăm toate părerile. 

 
 Dl. Gheorghe Neaga 

 Da. În primul rând trebuie să... 

 
 Dl. Mircea Cosma 

 Vreţi să mă acuzaţi de metode dictatoriale, comuniste? Am citit în ziare. 

Vă rog. 

 

 Dl. Gheorghe Neaga 

 Da. Dacă îmi permiteţi şi mie, trebuie să spun că şi pe mine m-ar deranja 

dacă printre noi ar fi consilieri mai tari şi unii mai puţin tari. Însă, având în vedere 

că, iată, se prezintă ceea ce toată lumea este de acord că până acum nu s-a făcut, 

iată, un lucru bun. Oricum, decizii nu se pot lua aici până când nu respectăm ce 
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spune Legea societăţilor comerciale, adică..., iar, dacă este vinovat cineva de treaba 

aceasta, este vinovat directorul, că nu putea..., ar fi fost normal să nu transmită 

materialul aici, fără să îl vadă şi membrii A.G.A. Atât. Vă mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Altcineva? 

 Deci, data trecută s-a propus de către grupul de consilieri PLR... Da, 

există, acum există, aşa cum a existat şi grupul de consilieri PDL, care nu mai are 

partid pentru că se face PNL, dar nu aceea este problema. Acum ne mirăm că 

există... Există. Este o realitate obiectivă. 

 Deci, s-a cerut, a pus la vot, s-a votat de cei 22 de consilieri prezenţi în 

sală, votul a fost statutar, ca să prezinte informări. După cum vedeţi, nu este niciun 

proiect de hotărâre în spate. 

 Deci, că, încă avem directori care nu ştiu că trebuie să treacă prin C.A. şi 

prin A.G.A., o să le dăm un vot de blam astăzi, dacă nu ştiu că şi-au aprobat 

acestea în C.A. şi în A.G.A., că a trecut suficient timp de la ultimul Consiliu din 

04, din data de 04 august, până azi, încât să îşi treacă materialele prin A.G.A., prin 

C.A.-uri ş.a.m.d., lucru pe care un director cu experienţă de la Parcul Brazi l-a 

înţeles şi a făcut întocmai. Că ceilalţi nu au avut chef, aceasta este o dovadă că încă 

nu cunosc legislaţia.  

               Vă rog, domnul Dobre, aţi vrut să spuneţi ceva. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Apropo de grupurile acestea nou apărute prin Consiliul judeţean. 

 Avem membrii în Consiliul judeţean care fac parte din PLR, în partid? 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Nu ştiu, cred că da. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 A, nu sunteţi sigur. Pentru că, conform legii, cel puţin, până mai deunăzi, 

dacă plecau la alt partid, trebuiau să îşi dea şi demisia din Consiliul judeţean, de 

aceea întreb şi am crezut că aveţi certitudinea faptului că sunt membri la alt partid. 

Mulţumesc. Simpatizanţi. 

 

 Dl. Adrian Manta 

 Domnul Adi Dobre ar trebui să îşi aducă aminte de vizita din Moldova, 

când era prefect de Prahova, sau de Satu - Mare, nu mai ştiu. Nu mai îmi aduc 

aminte. Domnul Pinţoiu, când a făcut partidul acolo, la..., ar trebui să... 

Maramureş, scuzaţi-mă! 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 M-aţi luat cu „domnul prefect” şi am crezut că, în timpul mandatului 

meu de prefect..., nu am fost plecat pe nicăieri în timpul mandatului meu de 

prefect, am stat în judeţul Prahova, iar, cred că glumele colegiale care s-au făcut în 

acea vizită, lăsând la o parte importanţa vizitei şi faptul că nu cred că a constituit 

un demers pentru ceea ce înseamnă noiembrie pentru Moldova, foarte important 
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din partea Consiliului judeţean, cred că glumele făcute între colegi trebuie să 

rămână între colegi, iar lucrurile care sunt importante, să se vadă. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, cu observaţiile respective, eu supun la vot ordinea de zi aşa cum a 

fost propusă. Cine este pentru? 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

Nu supuneţi la vot întâi faptul că noi am solicităm scoaterea de pe 

ordinea de zi... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Nu aţi solicitat în nume personal? 

 Au mai luat cuvântul şi nu au solicitat ceilalţi. A luat cuvântul şi domnul 

Neagoe... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Eu am solicitat. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 În numele grupului, sau...? 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 În numele grupului. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 ... că nu aţi zis aceasta. 

 

Dl. Adrian Florin Dobre 

În numele grupului am... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Sunteţi de acord că... 

 Deci, grupul PDL vreţi să se scoată, da? 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Până se respectă procedura cu A.G.A. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Bine, punem la vot propunerea. Am crezut că este propunere în nume 

personal. Cine este pentru să se scoată? Vă rog să număraţi. Domnul Pavel, vă rog. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 11. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 11. Şi dincolo mai sunt. Vă rog. 
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 Dl. Mihail Pavel 

 14. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 14 în total? Da, 14. 

 Cine este împotrivă să se scoată de pe ordinea de zi? Mulţumesc. Cât? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Trebuie să fie 20. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 18. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Nu 18. Sunt mai mulţi. Suntem 34 în sală deja. Mulţumesc. 

 

 Propunerea nu a fost aprobată; 14 voturi pentru (Adrian Florin Dobre, 

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

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

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

20 voturi împotrivă (Mircea Cosma, Bogdan Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, 

Rareş Dan Enescu, David Andrei Viter, Ion Ionică, Adrian Manta, Gheorghe 

Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Simona David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile 

Pătraşcu, Radu Cezar Liviu Ionescu, Laurenţiu Daniel Mitrea, Toma Pinţoiu, 

Florin Auraş Dragomir, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă şi Jenica 

Tabacu). 

 
 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, îmi pare rău că vi s-a respins propunerea. 

 Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost prezentată. Cine este pentru? 

Mulţumesc. Împotrivă? Câţi sunt? 

 
 Dl. Mihail Pavel 

 14. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 14. Deci, cu 14 voturi împotrivă şi 20 pentru, ordinea de zi a fost 

adoptată. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru 

(Mircea Cosma, Bogdan Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, 

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

Daniel Şepşi, Simona David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile Pătraşcu, Radu Cezar 

Liviu Ionescu, Laurenţiu Daniel Mitrea, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, 

Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă şi Jenica Tabacu) şi 14 voturi 

împotrivă (Adrian Florin Dobre, Dan Ciolac, Ovidiu Cord, Dănuţ Marcel Cornea, 

Gheorghe Donache, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula, Constantin Negoi, 
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Marius Nicolai, Elisabeta Popovici, Dorin Tudora, Sebastian Danielescu, Viorica 

Vasile şi Romu Moraru), cu următoarea ordine de zi: 

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

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

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

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale 

Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Servicii 

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

de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 8/2013 privind darea în administrare a unor grupuri 

electrogene către unele instituţii publice din judeţul Prahova - iniţiat de domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniuilui public al judeţului Prahova cu un teren în suprafaţă de 4.800 

m.p., situat în localitatea Plopeni - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, în care îşi 

desfăşoară activitatea Primăria oraşului şi Consiliul local Mizil, din proprietatea 

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

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 27/2001 referitoare la inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Prahova, modificată prin Hotărârea nr. 

22/2014 a Consiliului Judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul „Execuţie lucrări instalaţii sanitare, instalaţii electrice şi racord la 

reţeaua de gaze naturale la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

pentru Persoane Adulte cu Handicap, comuna Ariceştii Rahtivani (sat Nedelea)” - 

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

doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma 

Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe şi Dorin Tudora. 

 9. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea detaşării domnului 

Drăgănescu Emil la Instituţia Prefectului judeţului Prahova şi, implicit, de reluare a 

activităţii în funcţia de director executiv la Direcţia Judeţeană de Pază Prahova - 

iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

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

funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - iniţiat de domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier 

judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni 

Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene 
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Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

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

judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Ovidiu Cord. 

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

funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură Prahova - iniţiat de domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean 

Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu 

Daniel Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

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

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

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna 

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

Moraru, Marius Nicolai şi Gheorghe Necula. 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii 

consilieri judeţeni Toma Pinţoiu şi Dănuţ Marcel Cornea. 

 16. Rapoartele de activitate ale directorilor generali de la societăţile 

comerciale la care Consiliul judeţean Prahova este acţionar unic sau majoritar. 

 17. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei Judeţului 

Prahova la cofinanţarea proiectului „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului 

Medieval al Fostei Mănăstiri Vărbila” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, rectificat pe anul 2014, pentru Societatea „Parc Industrial Bărcăneşti” 

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

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii nr. 

75/2013 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la validarea noii componenţe a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova - iniţiat de domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 20. Proiect de hotărâre privind finanţarea cheltuielilor pentru 

sustenabilitatea proiectului „Educând prezentul, construim viitorul!”, pe perioada 

de postimplementare (5 ani) - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova. 

 21. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 55/2013 a 

Consiliului Judeţean Prahova referitoare la acordul pentru transferul 

managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la 

Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, pentru 

transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase 

Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean 

Prahova, precum şi pentru iniţierea procedurii de desfiinţare a Spitalului de Boli 

Infecţioase Ploieşti prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 
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preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona 

David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, 

Florin Auraş Dragomir şi Ovidiu Cord. 

 22. Diverse. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Primul punct. Rectificăm bugetul propriu. Dacă aveţi observaţii la 

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

Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Proiectul de hotărâre nr. 2 este cel care priveşte modificarea unor 

hotărâri, urmare a schimbărilor intervenite în conducerea Consiliului judeţean, în 

sensul că se modifică Hotărârea nr. 94 din 30.06.2012, privind organizarea 

Comisiilor de specialitate. 

 Se revocă domnul Toader Bogdan din componenţa Comisiei de 

organizare şi dezvoltare urbanistică, se desemnează în locul lui domnul Danielescu 

Sebastian. 

 Se revocă punctul din Hotărârea Consiliului judeţean nr. 128 din 

30.08.2012, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societăţile Comerciale la care acesta are calitatea de 

acţionar, în sensul că se revocă domnul Toader Bogdan Andrei din calitatea de 

reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală de la „Plopeni 

Industrial Parc” şi se propune desemnarea domnului consilier Danielescu Sebastian 

în această calitate. 

 La fel, din Hotărârea Consiliului judeţean nr. 231 din 18.12.2013, 

privind Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, se revocă domnul Toader 

Bogdan Andrei din calitatea de membru şi se desemnează, cu drept de vot, domnul 

consilier judeţean Danielescu Sebastian, în Comisia Tehnică de Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova şi se desemnează domnul 

vicepreşedinte Toader Bogdan Andrei, în calitate de supleant al preşedintelui 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova. 

Aceasta este hotărârea. 

 Ascult părerea domnului Danielescu dacă este de acord să facă această 

rocadă. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Da. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

               Mulţumesc. Aveţi alte probleme? Supun la vot. Cine este pentru? 

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

 

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

 Punctul 3 este un proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor 

Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de 

Servicii Publice şi Energii Regenerabile privind vânzarea unor active. 

 Directorul este aici. Dacă aveţi observaţii? Domnul Dobre, vă ascult. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc. Cu toţii ştim că la nivelul acestei societăţi există o serie de 

probleme legate de modul în care se desfăşoară activitatea, sau modul în care s-a 

desfăşurat activitatea. 

 Cred că trebuie făcută o prezentare mult mai largă a situaţiei activelor şi, 

în special, a situaţiei activelor care se doreşte a fi vândute în cadrul acestei societăţi 

şi, până la prezentarea acestor clarificări, grupul PDL - PNL, grupul ACL din 

cadrul Consiliului judeţean, dacă tot vorbim de noi grupuri, nu va fi de acord cu 

aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Alte păreri? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Număraţi ca să vedem cât iese că aceasta este cu două treimi. 20. Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 Deci, hotărârea nu trece, pentru că nu are două treimi. 

 

 Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, 20 voturi pentru (Mircea Cosma, 

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

Ion Ionică, Adrian Manta, Gherorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Simona 

David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile Pătraşcu, Radu Cezar Liviu Ionescu, 

Laurenţiu Daniel Mitrea, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Georgiana Diana 

Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă şi Jenica Tabacu) şi 14 voturi împotrivă (Adrian 

Florin Dobre, Dan Ciolac, Ovidiu Cord, Dănuţ Marcel Cornea, Gheorghe Donache, 

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

Elisabeta Popovici, Dorin Tudora, Sebastian Danielescu, Viorica Vasile şi Romu 

Moraru). 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 4 este un proiect de hotărâre prin care se propune darea în 

administrare a unor grupuri electrogene. Este vorba de grupul electrogen de la 

Centrul de recoltare a sângelui, care nu îşi găseşte..., în sensul că oamenii au avut 

nevoie de unul mai mic şi au pus unul mai mic, care, propunem să fie transferat la 

noul Centru de persoane cu handicap dat în funcţiune la Urlaţi, care este nou şi nu 

a avut în dotare. 

 Este vorba de grupul de la poziţia 15 din anexă, având datele de 

identificare cele care au fost. Dacă aveţi ceva împotrivă? Domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Voiam să vă întreb când se vor face demersurile necesare, astfel încât 

nici prima instituţie să nu aibă lipsă acest... 
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 Dl. Mircea Cosma 

 S-a făcut, s-a pus unul mai mic. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 A, deja sunt. Bun. Ok. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Şi-au cumpărat ei de la Ministerul Sănătăţii. Având în vedere criza de 

sânge, au ştiut că nu au şi le-a venit un grup acolo. 

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

Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

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

 
 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 5 este un proiect de hotărâre privind completarea Inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Prahova cu un teren în 

suprafaţă de 4.800 mp. 

 Este vorba de procedura pe care o avem la Master Planul de apă - canal, 

de a intabula în folosinţa Consiliului judeţean terenul pe care se construieşte noua 

Staţie de epurare. Ştiţi că, contractul a fost finanţat, nu mai sunt alte probleme, 

decât cea legată de transferul terenului, care se va face prin hotărâre de Guvern, nu 

prin... 

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

vreţi să facem Master Planul de apă - canal, am înţeles, da. El este preluat de noi. 

Noi, ce facem acum, trimitem acesta la hotărâre de Guvern. 

 Deci, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? În unanimitate. 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 6 este celebra problemă a primăriei Mizil. Eu vă spun că, 

dacă nu, trebuie să o reparăm noi. Vă mai spun o dată: va fi din aceiaşi bani de 

rectificare.  

 Vă reamintesc că rectificarea trece cu vot simplu şi că Mizil-ul va avea 

cea mai mare sumă, dacă vreţi. Vă rog, domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Revin cu vechile mele rugăminţi. Acum, mulţumim celor care au 

schimbat un pic legislaţia şi obligă autorităţile publice locale ca măcar 25% din 

bugetul aferent persoanelor cu handicap să fie susţinut în cadrul Consiliului local. 

 Dar, până acum, această primărie, această autoritate publică locală, nu 

pune nici măcar 1leu, ca să susţină oamenii din comunitatea respectivă, deşi ştiu că 

sunt cu miile pe acolo. Deci, nu ştiu, eu cred că nu merită să îi dăm acest sediu, 

aceasta este, vedem ce vom face... 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Noi i l-am dat în administrare. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 În administrare. Nu, să nu îi dăm în patrimoniu, că aceasta scrie parcă, în 

proprietate.   

  Nu am nimic cu domnul primar, Doamne fereşte, are numeroase proiecte 

pe fonduri europene, este..., da, mai compune un pamflet... Dar, în ceea ce priveşte 

acest imobil, eu cred că ar fi bine să rămână în continuare al Consiliului judeţean, 

iar dacă vedem bunăvoinţă din partea dânsului în ceea ce priveşte comunitatea pe 

care o păstoreşte, atunci ne vom gândi din nou. Mulţumesc.  

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc şi eu. 

 Deci, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Adică, să ştie 

populaţia Mizil-ului cine este pentru. 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 20. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 20. Cine este împotrivă? Mulţumesc. 

 Deci, 14 împotrivă, 20 pentru.  

 

 Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 20 voturi pentru (Mircea Cosma, 

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

Ion Ionică, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Simona 

David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile Pătraşcu, Radu Cezar Liviu Ionescu, 

Laurenţiu Daniel Mitrea, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Georgiana Diana 

Niculescu şi Jenica Tabacu) şi 14 voturi împotrivă (Adrian Florin Dobre, Dan 

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

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

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mergem mai departe. 

 Deci, nu se aprobă, că este cu două treimi. 

 La punctul 7 este un proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 27/2001, referitoare la Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova, modificată prin 

Hotărârea nr. 22/2014. Încheiem pentru proiectul pus pe Ordonanţa nr. 28, 

povestea alimentării cu apă a Mizil-ului şi din măsurătorile topometrice ale Slănic-

ului şi, din măsurătorile topometrice, a rezultat că „Gospodăria apă, punctul 

Gogon”, are alte dimensiuni şi alte suprafeţe decât cele care au fost prinse în 

Hotărâre, când s-a făcut 1.359, respectiv, când s-a trecut în Inventarul bunurilor 

publice suprafaţa respectivă. 
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 La fel, „Gospodărie apă, punct Rampă”, din comuna Izvoarele, sat 

Schiuleşti, este un proiect pe care l-a promovat domnul Danielescu şi este pe 

Ordonanţa nr. 28. Ca să îl putem finanţa, trebuie să corectăm bunurile care au fost 

acolo. L-a susţinut şi domnul Moraru, ca să nu uităm. Pentru Slănic şi Schiuleşti... 
 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Şi domnul Dobre. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

                Şi domnul Dobre, da. Bun. Aveţi observaţii la aceasta? 
 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Da, este foarte bun. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Este foarte bun. 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 34 voturi pentru. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 8 este un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul „Execuţie lucrări instalaţii sanitare, instalaţii 

electrice şi racord la reţeaua de gaze naturale la Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap, în comuna 

Ariceştii Rahtivani”.  

 Este vorba de cheltuielile neeligibile. Lucrarea este terminată, urmând a 

se pune în funcţiune la sfârşitul lunii septembrie. Aceste lucrări, am crezut că din 

economii ni-l va înghiţi pe..., nu s-a putut, trebuie să le suportăm din bugetul 

propriu care este prevăzut la Direcţia Copilului.  

 Deci, vorbim de racordul de energie electrică apă - gaze, care se fac la..., 

odată cu terminarea lucrării. 

 Dacă aveţi observaţii? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 
 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 9 este proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea 

detaşării domnului Drăgănescu Emil la Instituţia prefectului, reluându-şi activitatea 

de director la Direcţia de Pază. Hotărârea de Guvern a fost aplicată din data de 2 

august. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Ne gândim dacă suntem de acord cu acest proiect de pe ordinea de zi. 

 Ne-am fi dorit ca domnul fost... 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Drăgănescu. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... Drăgănescu, da. Domnul Drăgănescu, fost subprefect, să rămână în 

continuare subprefect. 

 
 Dl. Mircea Cosma 

 Da, dar nu mai... Hotărârea de Guvern s-a... Trebuie să facem şi acest 

act. 

 Supunem la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? În unanimitate. 

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

 
 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 10 este un proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei Muzeului de Istorie. Doamna Peneş, în afară de spectacol, câţi aţi 

promovat în clase, câţi...? 

 
 Dna Marinela Peneş 

 Suntem 32 de salariaţi din categoria muzeograf, de la II la I. De la I la I 

A, alte tipuri de specialişti, conservatori, restauratori, personal auxiliar, însemnând 

3 muncitori, 2 economişti. 

                 Deci, la preluarea mandatului am constatat că au existat oameni asupra 

cărora nu s-a aplicat legislaţia şi întruneau chiar 8 ani de la momentul la care, deşi 

nu întruneau condiţiile necesare, nu au fost promovaţi. 

 Am aplicat 285, Ordonanţa... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cred că Legea nr. 284, nu? 

 

 Dna Marinela Peneş 

 Legea nr.284, sigur şi cu Regulamentul aferent... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Nu 285. 

 

 Dna Marinela Peneş 

 ...şi cel al Consiliului judeţean. Mi-am făcut calculele, mi-am încadrat 

bugetul pe care l-am estimat în acest cuantum de 2.675 lei, nu îl depăşim, ba mai 

mult, am putea să mai trecem şi vreo 2 cercetători. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim. 

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

Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 
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 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 11, acelaşi proiect pentru Direcţia Plantelor. Nu poate vota 

doamna consilier Dosaru, pentru că lucrează acolo. Deci, nu poate vota. A anunţat 

că nu participă la votul acesta, la Direcţia Plantelor. Este vorba de organigrama de 

la Direcţia Plantelor şi nu poate vota. Probleme? 

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

cineva? Cine este împotrivă? Domnul Necula, sunteţi împotrivă? 

 

 Dl. Gheorghe Necula 

                Nu. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Nu. 

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 12 este un proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură Prahova. 

Domnul Grigorescu este aici? Poftiţi. 

 

 Dl. Dragoş Grigorescu 

 Este vorba de desfiinţarea unui post vacant de expert din cadrul 

Compartimentului Şcoala Populară de Arte şi înfiinţarea unui post la 

Compartimentul cercetare, îndrumare şi valorificare. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim. Întrebări? 

 Vă anunţ că a fost desemnat, la nivel naţional, să reprezinte România la 

Festivalul Mediteranean de Folclor de la Amsterdam. Când vreţi să mergeţi? Dar 

este pe cheltuiala lor, nu pe a noastră. Amsterdam organizează cu toate ţările 

mediteraneene un festival de folclor. O să desemnăm şi doi consilieri. În ce lună 

este? 

       Dl. Dragoş Grigorescu 

 La mijlocul lui septembrie, 19 - 21 septembrie. 

 
 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, doritorii... 

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

cineva? În unanimitate. 

 

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

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 13, acelaşi lucru pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului. Aveţi Raportul. Este vorba de mai multe posturi, 12 

funcţii publice de execuţie. 
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 Sunt observaţii? Aveţi probleme? Cine are probleme? Supun la vot. Cine 

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

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 14 este un proiect de hotărâre privind licenţele speciale. Le 

aveţi aici şi pe toţi cei care au cerut licenţe speciale. 

 Vă spun că s-au pus în funcţiune două fabrici importante în Parcul 

Industrial de la Ariceştii Rahtivani. Când aveţi timp, să mergeţi să le vedeţi. Este 

vorba de „COFICAB”, care face echipamente electrice pentru BMW, un fel de 

„YAZAKI”, dar pentru BMW şi „BEAU LIEU”, adică „Locul frumos”, este o 

fabrică de ţesături pentru automobile, care s-a pus în funcţiune cu primii 400 de 

salariaţi. 

 Luni este o invitaţie specială pentru cei care vor să meargă la noul 

amplasament al fabricii „YAZAKI” din Urlaţi şi la noul amplasament al Fabricii 

de confecţii din Ciorani, care pleacă, care debutează cu 100 de noi locuri de 

muncă. 

 Deci, firmele care sunt de transport aici, domnul Dan Şepşi, de la început 

a zis că nu votează, are şi el vreo două curse speciale. Alte întrebări? Alte 

probleme? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă 

se abţine cineva? 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, cu un vot în minus al domnului Şepşi. 

 La punctul 15. Urmare a mai multor solicitări, făcând o socoteală foarte 

strictă a bugetului, urmare a mai multor solicitări... Aş vrea să credeţi că nu este 

electorală, că nu a început campania, încă. La cererea celor din colectivul care se 

ocupă şi fac parte din Consiliul de..., Colegiul director al Direcţiei pentru Protecţia 

Copilului, vă supunem, pentru aprobare, un proiect de hotărâre privind creşterea 

indemnizaţiei copiilor aflaţi în instituţii de asistenţă socială: de la 7 lei la 7,70 lei 

pentru copiii de la 0 la 4 ani; de la 4 la 18 ani de la 9,3 lei la 10 lei; pentru cei între 

18 şi 26 de la 9,3 lei la 10 lei. În Centrele de primire de la 9,3 la 10 lei şi, de 

asemenea, la Centrele de îngrijire de zi de la 7 lei la 7,7 lei şi la Instituţii de 

asistenţă socială pentru persoane cu handicap de la 9,3 lei la 10 lei.  

 Efortul bugetar este de 200.000 lei pentru acest an şi cred că facem o 

corectare cu preţurile pe care le au alimentele pe piaţă. Dacă sunt probleme? 

Poftiţi. Domnul Danielescu, vă rog. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Nu sunt probleme din punctul meu 

de vedere. Totuşi, creşterile acestea mi se par nesemnificative, raportat la 

necesităţi. Deci, eu aş veni cu propunerea ca aceste creşteri să fie mult mai 

substanţiale. Vă mulţumesc. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, ele ştiţi din ce capitol se suportă, deocamdată, acolo nu mai sunt 

alţi bani.  Dacă la rectificare, după cum aţi observat, se rectifică şi acest capitol, aţi 

văzut, la Asistenţă Socială, probabil că vom mări. Noi, din resurse proprii, 

respectiv pe capitolul pe care îl avem în buget, am aprobat la începutul anului 

cheltuieli din acestea, nu putem mai mult. Poftiţi, domnule Cornea. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Poate, în bugetul viitor, vom analiza să vedem dacă se mai poate ceva. 

 Oricum, mă bucur că a fost iniţiată, până la urmă, această hotărâre şi a 

ajuns în plen. Ştiţi că am vorbit despre această hotărâre, de acum două sau trei luni. 

Este binevenită şi această sumă, lăsând la o parte comentariile răutăcioase care s-au 

făcut pe margine, chiar în aparatul de specialitate al Consiliului judeţean. 

 Indiferent care sunt premisele, este o sumă binevenită, plecând de la 

prezumţia de nevinovăţie. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Eu nu am vrut să dau în procente că era 15%. 1 leu era 20%. 0,7 este 

15% la 10lei. Este cea mai mare creştere, dar este foarte mică. 
 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Centrele mari sunt avantajate, Centrele mici, cum sunt „Cireşarii”, unde 

sunt 10 - 15 copii, nu se simte prea mult. Centrele mari, într-adevăr, la nivel global, 

simt majorarea. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Deci, domnule preşedinte, pentru a evita o situaţie asemănătoare la 

următoarea creştere, am avea rugămintea să stabilim, încă de pe acum, în măsura 

posibilităţilor, un procent anume, astfel încât în momentul în care se constituie 

bugetul, să se ia în calcul această creştere şi să venim cu o creştere serioasă care să 

acopere, într-adevăr, necesităţile acelor copii. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Am înţeles. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Bine, în măsura în care... 

 Deci, eu nu vreau acum să facem o revoluţie în bugetul Consiliului 

judeţean, dar să arătăm o oarecare preocupare şi o îmbunătăţire a condiţiilor pentru 

copiii respectivi. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Vreau să vă spun că aceasta este reglementată, cuantumul acesta este 

reglementat prin hotărâre de Guvern. Noi majorăm acum peste hotărârea de 

Guvern la propunerea membrilor noştri din Consiliul de acolo. Vom vedea 

reglementarea pentru noua lege a bugetului. Deocamdată, am cerut acordul ca să 

putem face acest lucru, având în vedere sursele noastre proprii. Alte probleme? 
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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 34 voturi pentru. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Aveţi Rapoartele de activitate ale celor 1, 2, 3, 4, 5... Dacă aveţi 

probleme la ele? Aşa cum au rămas, am înţeles că grupul PDL nu vrea să participe 

la ele. Dacă are cineva probleme, faţă de Rapoarte? Ele au fost în mapă. Sensul lor 

a fost să ştim ce se întâmplă la fiecare Parc. Se pot face recomandări către A.G.A., 

către orice. Orice supunem la vot. Vă rog. Poftiţi, doamna Vasile. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Domnule preşedinte, am citit cu atenţie Raportul Parcului Brazi şi îmi 

doresc ca domnul director actual să... cred că a uitat... Avem aici notat: din punct 

de vedere juridic, în perioada contractului de management, domnul spune că nu a 

mai putut avea nicio cale de atac în procesul cu firma „DALEX”. Eu îi spun 

domnului, în acest moment, că minte. 

 Dacă ne amintim, în luna decembrie, Consiliul judeţean a fost de acord 

să angajăm o Casă de avocatură care să fie, să ne reprezinte în acest proces, greu 

sau uşor, aceasta justiţia poate să spună. Şi nu înţeleg de ce nu îşi aminteşte 

domnul director, că era acolo, de acest lucru. 

 Minte, adică acest Raport nu este real. Rugămintea mea este să îl refacă. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Poftiţi! Domnul Neaga este aici şi vă dă răspunsul. 

 

 Dl. Gheorghe Neaga 

 Domnule preşedinte, sunt membru în A.G.A. de la Brazi. Mulţumim 

colegei noastre pentru recomandări, dar, dacă ar trebui să facem aşa, suntem şi noi 

în stare să facem recomandări pentru alţii, cu grămada. 

 Deci, firma respectivă a fost angajată, şi-a făcut treaba şi pentru că 

instanţele noastre funcţionează aşa cum funcţionează, am pierdut şi în etapa 

următoare. 

 Deci, dacă nu toată lumea ştie treaba aceasta, îi informăm că suntem în 

această fază.  

 La cererea A.G.A. de la Parcul Industrial Brazi, am făcut o sesizare la 

DNA, că el le rezolvă pe toate şi ne-a şi venit răspuns că a început urmărirea In 

Rem. Aceasta înseamnă că fapta există, urmează să se stabilească şi vinovaţii. 

Sperăm că noi nu suntem printre aceia. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da, poftiţi, doamna Vasile. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Întrebare: cine a ales Casa de avocatură care să reprezinte „Parcul Brazi”, 

la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie?  
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 Dl. Gheorghe Neaga 

 Vă povestim noi. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Vă rog. Poftiţi, domnul Niţă. 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 Permiteţi-mi mie să răspund colegei noastre. 

 Consiliul de Administraţie, în frunte cu preşedintele său, de la momentul 

respectiv, domnul Fenichiu. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cine a ales Casa de Avocatură? 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 Da. Fenichiu era la A.G.A., Cristi Dumitru şi s-a făcut procedura exact 

cum a spus la lege. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mai sunt întrebări la „Parcul Brazi”? 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Totuşi, îmi doresc ca să se refacă acest Raport, că sunt unele inadvertenţe. 

 

 Dl. Mircea Cosma  

 Da. 
 

 Dna Viorica Vasile 

              Perfect. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Domnul Pătraşcu. 

 

              Dl. Vasile Pătraşcu 

 Dacă îmi permiteţi. Cunosc situaţia foarte bine, nu era Cosma Marcian 

director când am angajat o firmă de avocatură care a pierdut acest proces, era 

director altcineva în timpul acela. S-a încercat să „dregem busuiocul”, cum se 

spune pe româneşte, din luna noiembrie, când a fost foarte târziu. 

 Este un proces care a fost câştigat foarte dubios şi care, sperăm, ca într-

un final să se facă dreptate. 

 Deci, nu vreau să fac un parti pris cu Cosma Marcian, nu este el de vină 

pentru acest proces. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Altcineva? Domnul Dobre. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc din nou. 
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 Legat de punctul acesta cu vinovăţia pierderii procesului. 

 Problema este, bun şi de ce s-a pierdut procesul, O.K., care a fost 

procedura şi dacă s-au făcut, de către conducere, totuşi, toate demersurile necesare 

pentru soluţionarea acestei cauze, dar întrebarea este: de ce s-a ajuns aici, care este 

cauza? Cred că aici ar trebui să ne gândim: de ce, la o solicitare a unui agent 

economic, care, legal, avea dreptate să obţină bunul respectiv, cei care erau în 

conducerea A.G.A. de atunci, nu au dat curs acestei solicitări, care au fost motivele 

pentru care nu au dat curs acelei solicitări? 

 Dacă se dădea curs acelei solicitări, eu cred că nu se mai ajungea la 

niciun proces, toată lumea era fericită, sper ca societatea respectivă să fi putut să-şi 

cumpere imobilul respectiv, la valoarea de inventar de atunci sau la valoarea 

stabilită de către evaluator. 

 Dar de ce nu s-a aprobat atunci vânzarea către acea societate a bunului 

respectiv, lucru, pe care, de fapt, noi l-am mai făcut în cadrul Consiliului judeţean, 

în alte Parcuri Industriale şi am văzut că atunci nu a existat nicio problemă. 

 

 Dl. Gheorghe Neaga 

 Dacă mi-ar permite domnul coleg, cred că, dacă atunci, cei care erau în 

A.G.A. aprobau vânzarea clădirii, aceia erau cu adevărat arestaţi acum, pentru că 

tocmai pentru că ea a fost evaluată, arbitrar, am pierdut, noi nu am vrut să îl 

vindem, având în vedere valorile, rog persoanele care ştiu şi ştiu nu pentru că sunt 

în A.G.A. acolo, situaţia de la această societate, să se abţină să se pronunţe. 

 Deci, există, în acest moment, o hotărâre judecătorească, ieşită aşa cum a 

ieşit. DNA-ul va stabili dacă este cineva vinovat, indiferent de unde este el şi eu 

mi-aş dori să fie stabilit. Exact ce spune şi domnul Dobre: de când a început şi 

unde s-a terminat. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Altcineva? Domnul Neagoe. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Dat fiind faptul că deja hotărârea este dată şi este irevocabilă, deci, 

„DALEX”-ul, bănuiesc, din ce am înţeles, că a început executarea silită. 

 Voiam să întreb pe domnul director..., Acum, ce face DNA-ul după 

aceea, este treaba DNA-ului şi este problema lui dacă va recupera sau nu vreun ban 

de la cei care vor fi găsiţi vinovaţi. 

 Ideea este ce face acum „Parcul Industrial Brazi”, adică a început vreo 

negociere, sau aşteaptă să ia din conturi „DALEX”-ul toţi banii, sau să execute 

clădirile, sau este vreo negociere, în momentul acesta, cu „DALEX MONTAJ”, în 

aşa fel încât să nu ne trezim că nu mai există Parc Industrial Brazi, peste vreo două 

luni.  

 Lucrul acesta aş vrea să ni-l explice domnul director. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Alte întrebări? 

 Acum îi dăm voie să răspundă. 

 Mai sunt societăţi, adică bănuiesc că aveţi întrebări pentru toate. Vă rog. 
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 Dl. Marcian Cosma 

 Domnule preşedinte, stimaţi consilieri, mă bucur că, în sfârşit, am ocazia 

să vă prezint, în plen, situaţia Parcului, mai mult decât în scris. 

 Cu scuzele de rigoare, am să încep cu ultima întrebare a domnului 

consilier Daniel Neagoe şi să spun că... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, o să am o rugăminte. 

 Pentru că acestea rămân în stenogramă, cel care răspunde vine aici, la 

microfon, stă jos, pe scaun, ca să poată fi înregistrat, că altfel nu intră în 

stenogramă. 

  

 Dl. Marcian Cosma 

 Vă mulţumesc şi vă asigur că această problemă a „Parcului Brazi” şi mai 

ales dosarul „MONPLAST DALEX”, m-a preocupat încă de la început şi dinainte 

de a fi director, pentru că eu, ţin să menţionez, mi-am desfăşurat activitatea în 

Parcul Industrial, mai întâi ca director tehnic – administrativ, după care consilier, 

director general şi, împreună cu colega de atunci, chiar am încercat să ducem la 

bun sfârşit această acţiune. Dar eu răspund numai de ceea ce am preluat şi anume 

Parcul Industrial pe care încă îl conduc. 

 Şi, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă spun că nu stăm 

degeaba, că, în acest sens..., bine, conform legilor şi ne supunem hotărârilor 

instanţei, am fost deja penalizaţi, ne-au luat încă din conturi o sumă pe care v-am 

trecut-o şi în Raport, de 1,2 milioane lei. Nu avem încă blocate conturile. Au fost 

deblocate, între timp, cu ajutorul noii Case de Avocatură şi aici fac o legătură şi cu 

ce s-a început şi anume şi îi mulţumesc, pe această cale, colegei dumneavoastră 

pentru apelative, sau, mă rog, pentru modul de a-şi exprima grija vis-a-vis de 

bunurile comunităţii şi, în special, al acestei instituţii pe care o conduc. Dar ţin să îi 

amintesc doamnei consilier că dânsa, personal, a venit cu o Casă de Avocatură pe 

care a căutat să mi-o impună, la acea oră şi îmi asum ceea ce spun, la mine în 

birou, fapt pentru care am stabilit, împreună cu Consiliul de Administraţie pe care 

îl conducea şi îl conduce încă domnul Cristi Dumitru, să luăm cea mai bună ofertă, 

în interesul Parcului. 

 Am luat cea mai bună ofertă şi cred că am făcut bine, pentru că avocatul 

care ne-a reprezentat şi ne reprezintă, în continuare, a blocat intenţia de..., a 

deblocat conturile Parcului, fapt care a condus, în continuare, la un bun mers al 

activităţii. De aceea vă comunic şi pe această cale, că, în luna iulie, Parcul 

Industrial a cunoscut, prima dată, în această perioadă, o creştere economică... 
 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Numai un pic, dacă îmi permiteţi. 

 Deci, aţi avut conturile blocate de un executor judecătoresc?  
 

 Dl. Marcian Cosma 

 Exact. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

                După aceea, avocatul a obţinut suspendarea executării. 
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 Dl. Marcian Cosma 

 Exact. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Şi, în momentul acesta, nu se mai poate executa nimic în Parc, aceasta 

spuneţi-mi. 

 

 Dl. Marcian Cosma 

 Se poate executa, conform ultimei decizii şi a respingerii cererii noastre 

la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de la Bucureşti, dar aşteptăm să ne aşezăm la 

masa tratativelor, fapt care, din câte îmi amintesc... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 OK. Staţi un pic! Hotărârea este una, executarea este altceva. Pe 

executare, dumneavoastră aţi reuşit acum suspendarea executării, sau nu? Adică 

„DALEX”-ul vă poate executa, în momentul acesta, sau nu? 

 

 

 Dl. Marcian Cosma 

 În momentul acesta ne poate executa. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 A fost pe o perioadă, numai? 

 

 Dl. Marcian Cosma 

 Pe o perioadă, sigur. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Deci, în momentul acesta, dacă vă intră banii în conturi, „DALEX”-ul vă 

poate lua banii. 
 

 

 Dl. Marcian Cosma 

 Dacă ne intră banii în conturi, aţi zis bine, dacă ne intră banii în conturi. 
 
 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 OK Păi, atunci, nu că... Una este suspendarea, altceva... înseamnă că a 

fost o perioadă determinată, după care acum, în momentul acesta, vă poate executa 

orice, adică poate veni şi poate pune lacătul pe o clădire de la dumneavoastră de 

acolo. 
 

 Dl. Marcian Cosma 

 Sigur că da. Şi chiar intenţionăm, în negocierile pe care vrem să le 

purtăm cu „DALEX”, să îi dăm clădirea care a făcut obiectul acestui dosar... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Păi cred că ar fi mai avantajos să îi daţi clădirea, decât să vă tot ia bani 

din conturi. 
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 Dl. Marcian Cosma 

 Sigur că da. Negocierile acestea o să le facem cu „DALEX”-ul şi nu 

neapărat aici şi dumneavoastră o să fiţi cei care o să luaţi decizia finală, în calitatea 

dumneavoastră de acţionari. 

 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Unici. 

 

 Dl. Marcian Cosma 

                Unici acţionari, sigur că da. 

 Deci, dacă mai pot să vă lămuresc în privinţa aceasta cu ceva? 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Doamna consilier Vasile. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Domnule preşedinte, cred că pe toţi ar trebui să ne preocupe patrimoniul 

acestui judeţ şi, într-adevăr, da, am venit la dumneavoastră că mă preocupa şi mă 

preocupă pierderea de 1,5 milioane de la Parcul Industrial Brazi, sau pierderea 

Parcului Brazi, în totalitate, pentru o firmă privată. 

 Să înţelegem că aţi ales atât de bine acea Casă de Avocatură, încât s-a 

pierdut acest proces. Deci, s-a pierdut acest proces din cauza acelei Case de 

Avocatură. 1,5 milioane. Sunteţi acţionar, cumva? 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Staţi, să vorbim pe rând, că altfel nu ne înţelegem. Mai aveţi ceva de 

spus?  Domnul Danielescu, după aceea domnul Neaga, după aceea domnul Dobre. 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Am să am o intervenţie scurtă, pentru că, într-o oarecare măsură, am avut 

ocazia să aprofundez această situaţie. 

 Din păcate, Casa de Avocatură care a fost angajată ca să reprezinte 

Parcul Industrial Brazi, la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, nu prea a avut, nu 

neapărat, ce să mai facă. 

 Deci, procesul a fost condus, din punctul meu de vedere, de-a lungul 

derulării, într-o manieră în care Parcul Industrial Brazi avea să piardă acest proces 

şi firma „DALEX” să-l câştige cu succes. 

 În momentul în care – şi aici cred că ar putea să vină un reprezentant de 

la Casa de Avocatură, dacă există nelămuriri şi să ne lămurească -, în momentul în 

care a ajuns Casa respectivă de Avocatură să se ocupe de proces, nu prea mai erau 

multe lucruri de îndreptat. 

 Dar, având, în acest moment, o hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, 

singura modalitate de a întoarce, practic, soarta acestui proces, era să intrăm pe 

penal. 

 Acum, din cercetările, dacă le pot spune aşa, ale mele în dosar, am mers 

pe ideea că trebuie să acţionăm în penal Casa de Avocatură care, de fapt, s-a 
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ocupat de proces, de-a lungul timpului. De ce? Pentru că, din punctul meu de 

vedere, a apărat cu rea - credinţă, întrucât acolo au apărut nişte sume care nu există 

nici în contabilitate şi nici în expertize de specialitate. Ori, în această situaţie, dacă 

pe penal se constată reaua - credinţă în apărare, se poate repune procesul pe rol şi 

avem mari şanse să câştigăm acest proces, din punctul meu de vedere, pentru că, 

practic, noi pierdem 45 de miliarde în bani vechi, în favoarea unei firme aflate în 

insolvenţă care, a spoit o clădire, pur şi simplu, care aparţinea Parcului, fără un 

contract, deci, fără documentaţia necesară ca să faci investiţii în Parc, fără să aibă 

un contract prealabil, deci, s-a ocupat de mici reparaţii şi înlocuirea unor elemente 

de tâmplărie, ceva geamuri, uşi şi reparaţii de acoperiş, nişte chestiuni sumare care 

în contabilitate figurau cu o valoare, undeva la 70.000 lei, dacă îmi aduc bine 

aminte. 

 Deci, lucrurile sunt foarte clare în hârtii şi apărarea cu rea - credinţă 

poate fi demonstrată, din punctul meu de vedere, dacă Parcul Brazi s-a supus 

orientărilor date de noi, de la Consiliul Judeţean, în acest sens. 

 Şi întrebarea mea ar fi, pentru domnul director, pentru că eu, fiind 

schimbat din funcţie, nu prea am mai ţinut legătura cu dumnealui şi chiar nu ştiu 

dacă a făcut demersurile necesare, în sensul de a băga în cercetare firma de 

avocatură care s-a ocupat de derularea procesului? Mulţumesc. 
 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Domnul Neaga. 
 

 Dl. Gheorghe Neaga 

 Domnule preşedinte, având în vedere discuţia noastră, eu vă spun, cu 

sinceritate, că nu are bază economică, ci politică. 

 Eu fac parte dintr-o A.G.A., unde sunt reprezentate toate echipele, dacă 

pot să le numesc aşa. 
 

 

 Dl. Mircea Cosma 

              Toate partidele. 
 

 

 Dl. Gheorghe Neaga 

                Nu am vrut să zic aşa. Oare oamenii aceştia nu vorbesc între ei? Că mă 

surprinde, când mă întreabă cineva de la mine, în loc să mă întrebe pe mine, vine şi 

se dă mare aici că ştie să vorbească. Să vină acolo, sau facem A.G.A. de 40, 

mergem cu toţii acolo? Că este uşor să ne dăm cu presupusul despre ce se întâmplă 

la altul, dar la el este bine să nu se amestece nimeni. 

  

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Domnul Neaga, aţi votat să vorbim în plen, nu în A.G.A., de aceea 

vorbim în plen. Dacă aţi ridicat mâna să o scoatem de pe ordinea de zi, vorbeam în 

A.G.A. Simplu. 

  

 Dl. Mircea Cosma 

 Vă rog, răspunsuri. Domnul Dobre. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Vreau o singură precizare. Bună completarea făcută de către colegul 

meu, dar aş avea o singură precizare. Când aţi vorbit de numele firmei, aţi spus că 

se cheamă...? „DALEX” şi mai cum? 

 

 Dl. Marcian Cosma 

 În acest proces au fost două nume... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aşa? 

 

 Dl. Marcian Cosma 

 Cred că aceeaşi firmă: „DALEX MONTAJ”, „MONPLAST”. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc. Treceţi aici, să fie complet numele acesta. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Vă rog, răspunsuri. Apăsaţi pe microfon. 

 

 Dl. Marcian Cosma 

 „MONPLAST” a intrat în insolvenţă, şi-a schimbat denumirea în 

„DALEX”, între timp, mă rog, mai multe artificii de genul acesta. Nu eu sunt cel în 

măsură să spun că au făcut-o bine sau rău. Eu, ce vă pot spune şi să răspund, 

totodată şi domnului Danielescu: exact aşa cum m-a sfătuit dânsul şi nu numai, am 

luat deja măsuri, în sensul acesta, v-au comunicat colegii dumneavoastră, prin 

domnul Neaga, spunându-vă că deja şi cu remarca făcută de dumneavoastră, am 

înaintat o plângere. Aşteptăm răspunsul dânşilor, celor de la DNA, care ne-au 

confirmat că s-a început acţiunea pe dosar.  

                Odată cu răspunsul dânşilor, vom acţiona în consecinţă şi bineînţeles că 

nu îmi va fi indiferent, atâta timp cât voi fi acolo, ceea ce se întâmplă cu bunul şi 

cu bunurile Parcului. Vă mulţumesc. Dacă mai există întrebări? 
 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Poftiţi, domnul Niţă. Vă rog. 
 

 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 Domnule preşedinte, să lăsăm deconcentratele să se ducă la treabă, că, 

dacă stau după discuţiile noastre, stă judeţul. 

  

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Ce să lăsăm? Ce să lăsăm, domnul...? 
 

 Dna Rodica Paraschiv 

 Deconcentratele nu sunt aici. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc, doamna prefect. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Vă rog, alte probleme la Parcul Brazi? Domnul Cornea. 

 

 (Începând cu punctul următor, domnul consilier judeţean Ovidiu Cord nu 

a mai participat la lucrările şedinţei). 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Am eu pentru Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile 

Prahova. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Pe care iar nu l-aţi aprobat să scape… 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Bun. L-aş ruga pe domnul director să ne spună care este valoarea 

pierderii pentru 2013, valoarea pierderii sau a beneficiului, sau a profitului pentru 

iunie 2014, ce se prevede pentru 2014, nişte cifre pe care nu le-am regăsit aici şi, în 

acelaşi timp, poate ştie situaţia Consiliului de Administraţie care, am înţeles, că iar 

este în 3, în 2, în 5, nu se mai ştie. În fiecare lună numim doi şi îşi dau demisia alţi 

doi ş.a.m.d. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Acum trebuie să-i redresăm. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Da. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Vă rog. Alte întrebări? Vă rog, domnul... 

 

 Dl Marcel Nica 

 Pentru anul 2013, Compania a avut o pierdere de 2,1 milioane lei. 21 de 

miliarde. Cu absolut tot.  

 Pentru anul 2014 este prevăzută o pierdere de aproape 900 mii lei, 887 

mii  lei, pierdere, în special, în primul semestru al anului a fost trecută în buget, 

pentru că în primul semestru ne-am străduit să închidem toate contractele 

neperformante din zona de Sud, am reuşit să închidem totul, mai puţin Pucheni, pe 

care l-am închis astăzi. De la 1 septembrie nu vom mai avea pierdere pe zona de 

Sud, pentru că zona de Sud aducea o pierdere de aproximativ 15 mii lei pe lună, o 

pierdere destul de mare. Şi cu C.A.-ul suntem în trei. Avem deja anunţ dat. Luni 

este ultima zi pentru a-şi depune candidatura noii membrii ai C.A. 

  

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Care ar fi explicaţia acestei fluctuaţii în C.A., totuşi? 
 

 Dl. Marcel Nica 

 Două persoane şi-au dat demisia pentru că au început să lucreze la 

Master Planul de deşeuri şi atunci sunt incompatibile cu membrii C.A. la 

„Termoelectrica”. 
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 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Nu prea avem noroc la administrator, acolo. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Şi Master Planul...? 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Să înţeleg că aţi închis şi Balta Doamnei, deja? 

 

 Dl. Marcel Nica 

 La Balta Doamnei am trecut în Raportul acela, am avut, până anul trecut 

când am preluat conducerea Companiei, o vânzare de aproape 200 de tone de 

compost şi de atunci şi până săptămâna trecută am vândut peste 1.500 de tone. 

 Am închiriat, la începutul lunii, un tocător şi am curăţat toată zona din 

spate de deşeuri depuse de-a lungul anilor. 

 Săptămâna viitoare o să avem închiriat un ciur mare şi vom pregăti 

absolut tot materialul existent în momentul acesta. Domnul primar de acolo, de la 

Balta Doamnei, ne-a promis că, în momentul în care facem curat şi nu mai vede 

mizerie pe teren, preia, din nou, Staţia de Compost.  

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Şi pentru cei cinci ani. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Da, plus că... 

 

 Dl. Marcel Nica 

 Cei cinci ani se termină anul viitor, numai că primăria este de acord să 

preia mai devreme Staţia de compost... 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 A fost un proiect frumos... 

 

 Dl. Marcel Nica 

               ...cu condiţia să facem curat acolo. 
 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  ... la iniţiere. Bine că după ciclul acesta de cinci ani se închide totuşi 

OK, cât de cât. 

 

 Dl. Marcel Nica 

 Este foarte probabil. Noi avem comandă fermă încheiată luna aceasta 

pentru încă 1.000 de tone de compost. Este foarte probabil ca marfa să o lăsăm pe 

teren, în custodia primăriei Balta Doamnei, pentru că noi ne vom retrage şi să 

vindem, până la sfârşitul anului şi această mie de tone. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Alte întrebări? Domnul Neagoe. 
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 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Nu ar fi neapărat o întrebare, ar fi mai mult o sugestie, eu făcând parte şi 

din A.G.A. la „Termoelectrica”, deci, mai ştiu ce se întâmplă. 

 Ştiu că, aproape în toate contractele, sau în foarte multe contracte pe care 

le aveţi, apare o singură persoană, ca şi cum în toate comunele unde 

dumneavoastră aveţi contracte sunt numai..., familiile sunt formate dintr-o singură 

persoană. Aş dori, totuşi, să reluaţi aceste contracte şi să le verificaţi, în aşa fel 

încât, totuşi, să treacă două persoane, măcar, sau trei. O să vedeţi în contracte şi 

cred că aţi văzut, domnule director, că aşa sunt, este trecută o singură persoană. 

Cred că veniturile se pot mări, deci, semnificativ şi prin lucrul acesta şi v-am spus-

o mai demult, nu ştiu dacă s-a întâmplat ceva până acum. 

 

 Dl. Marcel Nica 

 Referitor la ce spuneţi dumneavoastră, începând cu 7 iulie a fost dată o 

lege, Legea Salubrizării, în care primăriile sunt obligate, în 90 de zile, să se 

conformeze şi operatorul va trebui să ridice gunoiul din toată comuna, că au sau nu 

contract cu oamenii, iar diferenţa de persoane va trebui să o suporte primăriile. 

 Deci, începând din luna noiembrie... 

 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Se închide şi... 

 

 Dl. Marcel Nica 

 ... se închide acest cerc, cu câteva primării. Avem deja sume pe care le 

încasăm, separat, faţă de contractele existente. Cu ultimul contractat, cu Ariceştii 

Rahtivani, am discutat şi, începând cu 1 septembrie, vom face, vom suplimenta noi 

numărul de casieri care vor putea încheia contracte şi vom primi şi suportul 

primăriei, cu poliţie şi salariaţi ai primăriei, să se încheie cât mai multe contracte şi 

cât mai multe persoane să fie la contract, pentru că numai astfel primăriile vor plăti 

doar o diferenţă mică a persoanelor care nu sunt la contract. 

 Deci, vor avea tot interesul şi primăriile să plătească, să ajute la 

încheierea de contracte. 
 

 

 Dl. Constantin Negoi 

 Ar trebui să completaţi şi că primăriile nu rămân descoperite cu această 

sumă, ci vor fi obligate să instituie o taxă să recupereze banii. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Master Planul... 

 

 Dl. Marcel Nica 

 Ei sunt obligaţi demult să instituie taxa. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Vă rog. Alte întrebări? Domnul Pătraşcu. 
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 Dl. Vasile Pătraşcu 

 Domnule preşedinte, şi în urmă cu opt luni s-a prezentat un Raport în 

care atunci au fost pierderi de 21 de miliarde. 

 Acum venim, lejer şi spunem că avem pierderi de 8 miliarde şi în 

primele şase luni. Este foarte simplu, nici nu trebuie să mai avem angajaţi. Îi ţinem 

acasă şi le dăm salariile, că pierderile acestea aceasta reprezintă. 

 Vin şi pun o întrebare: când domnul director a dat examen, în urmă cu un 

an jumătate, doi, a avut un contract de mandat, în care noi şi atunci am avut 

pierderi, noi, Consiliul judeţean, pe Parc ne referim şi atunci ne-am angajat că 

reducem pierderile, sau că nu o să mai avem. Acum întreb colegii, care mulţi sunt 

din ei patroni: vine vreunul să îşi propună pentru la anul pierderi de 15 miliarde? 

Este cel mai simplu să conduci banii Statului, vorba lui Eminescu: „Dacă nu ai 

nimic a spune”. 

 Atunci ce facem? Mergem, în continuare, pe pierderi? 

 Am cerut la luna octombrie, noiembrie, când s-a făcut un plan, să ni se 

spună şi nouă planul de redresare. Colegii care au vorbit până acum făceau parte 

din A.G.A., ca şi mine. Eu, când mi-am dat seama că nu se poate şi că sunt numai 

vorbe goale, m-am retras din A.G.A. de la „Hidro”, pentru că, sub nicio formă, îmi 

era ruşine... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 De la „Hidro” sau de la „Termo”? 
 

 Dl. Vasile Pătraşcu 

 De la „Termo”. Îmi era ruşine să ridic mâna şi să aprob un plan cu minus 

15 miliarde. Nu am să fac aceasta niciodată. 

 Deci, recomandarea mea este că cei care fac parte din A.G.A., să solicite 

Consiliului de Administraţie să se ia măsuri cât se poate de rapide, inclusiv cu 

preşedintele Consiliului de Administraţie. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim. Alt punct de vedere? 

 Trecem la următorul punct: viitorul Parc Industrial Bărcăneşti. Vă rog. 

Aveţi întrebări? Probleme la Bărcăneşti? Mergem mai departe. 

 Parcul Industrial Plopeni. Este pe profit. Sunt probleme? Nu. Poftiţi! 

  

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aţi avut nişte investiţii efectuate în anul 2013... 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Veniţi aici, domnule director, că trebuie să răspundeţi la microfon. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Văd că toate achiziţiile s-au făcut pe SEAP, indiferent de sumă, acesta 

este un lucru foarte bun. 

 Singura mea întrebare este următoarea: Lucrări montaj geamuri şi 

vopsitorie, suma 65.858 lei, achiziţie SEAP. Cine a câştigat licitaţia? Primul punct 

la Achiziţii în anul 2013. 
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 Dl. Grigore Marin 

 Nu a fost pe SEAP aceasta. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Uitaţi, scrie aici. 

 

 Dl. Grigore Marin 

 Este o greşeală acolo. A fost o hală, numai puţin, deci, a fost o hală 

devastată total. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Cine a făcut lucrarea? 

 

 Dl. Grigore Marin 

 Deci, a fost o hală devastată... 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Cine a făcut lucrarea, v-am întrebat. 

 

 Dl. Grigore Marin 

 O firmă din Băicoi. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Cum se cheamă? 
 

 Dl. Grigore Marin 

 „DAFLORA”. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Cum? 
 

 Dl. Grigore Marin 

 „DAFLORA”. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da. 

 

 Dl. Grigore Marin 

 Ea este luată ca un întreg. Investiţia a avut şi acoperiş şi tâmplărie. 

Acoperişul a fost luat de pe SEAP, într-adevăr, de la Bistriţa, este firma 

„PROPLAST”, iar când a fost trecută acolo ca un total de investiţii, au fost trecute 

şi celelalte elemente. M-aţi înţeles? 

 Deci, toată hala a fost doar piloni. A trebuit să îi punem acoperiş, aveam 

şi chiriaşi şi a trebuit să... 
 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Este închiriată acum? 
 

 Dl. Grigore Marin 

 Este închiriată. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Eu am întrebat atât: cine a câştigat şi, dacă, într-adevăr... 
 

 Dl. Grigore Marin 

 Deci, este o greaşeală acolo... 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... ce aţi scris dumneavoastră aici, în textul acestui document, „Lucrări 

montaj geamuri şi vopsitorie”, s-a achiziţionat pe SEAP. Nu v-am întrebat altceva. 

 

 Dl. Grigore Marin 

 Da. Este o greşeală pentru că a fost proiectată... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Bun. Aceasta am vrut să ştiu. 

 

 Dl. Grigore Marin 

 De pe SEAP am luat... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mai spuneţi-mi o dată numele firmei... 

 

 Dl. Grigore Marin 

 ... doar... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... să îmi notez şi eu. „DAFLORA”. 

 

 Dl. Grigore Marin 

 „DAFLORA”, de la Băicoi. Iar materialele le-am luat pe SEAP de la 

„PROPLAST” Bistriţa. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc mult. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Alte întrebări? La Plopeni? Nu sunt, mergem mai departe. 

 Parcul Industrial Ploieşti. Cine este de la Parcul Industrial Ploieşti? 

 Domnul director... Cine este? 

 

 Dna Fabioara Ionescu 

 Domnul director economic. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da? Cine vrea să pună întrebări? Domnul Neagoe, domnul Tudora...? 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Eu... 
 



 34 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Hotărâţi-vă! 
 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 ... după care domnul Neagoe. L-am văzut primul. 
 

 

 Dl. Dorin Tudora 

 De fapt, nu este o problemă. Am avut discuţie în A.G.A., vis-a-vis de 

taxele locale pe care le percepe primăria Mizil. Noi nu am înţeles un singur lucru: 

oprim taxe atâta timp cât ai ceva pe terenul acela. Ploieşti-ul nu ne percepe taxă, 

Urlaţi-ul ne percepe, dar, din fericire, au nişte firme pe acolo şi Mizil-ul... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Percepe. 

 

 Dl. Dorin Tudora 

 ... percepe, 1,4 milioane, anual. Adică, sunt nişte bani pe care Parcul 

Industrial Ploieşti îi pierde... 

 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Degeaba. 

 

 Dl. Dorin Tudora 

               ...pur şi simplu, cu o investiţie adusă... Şi cu aceasta, fac un apel la... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 ... la doamna prefect, să trimită... 

 

 Dl. Ion Ionică 

 S-a dat răspuns, domnul preşedinte, către primăria Mizil şi a spus că este 

hotărârea consilierilor oraşului... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Poate ilegală. 

 

 Dl. Dorin Tudora 

 Nu este ilegală, este pur şi simplu, o hotărâre care, prin schimbarea legii, 

ulterior, se pot percepe taxe şi impozite la Parcurile Industriale, dar nu putem să... 

şi este o decizie managerială, de fapt, pentru că Parcul Industrial Ploieşti pierde 

nişte bani, unde, prin Consiliul judeţean, s-au făcut nişte investiţii, pe banii 

Consiliului judeţean. Domnul primar nu duce pe nimeni pe acolo... Nu am nimic cu 

domnul primar, vorbesc pur şi simplu, ca persoană, ca funcţie pe care o are acolo. 

Văd că nu se zbate ca să se folosească acel Parc, să caute firme pe care să le ducă. 

Eu o să îl întreb cum o să vină o firmă atâta timp cât îi mai percepi şi o taxă, în 

situaţia de azi.  
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 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Altcineva? Vă rog, domnul Ionescu. Era domnul Neagoe, 

după aceea... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Din păcate, văd că nu este niciun reprezentant de la Parcul Industrial 

Ploieşti. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Este. Este directoarea economică aici. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Este? OK. Eu voiam să întreb, adică constat din cifre că profitul a luat-o 

serios la vale, adică s-a diminuat, faţă de..., destul de serios faţă de ce aţi avut anul 

trecut, între 6.674 şi 163 pe un semestru, mi se pare o diferenţă foarte mare şi aş fi 

vrut să ştiu de ce. 

 Apoi observ că sunt nişte datorii care tot cresc: la nişte venituri de 15 

milioane, datoriile sunt 8,850 milioane, deci s-au dublat datoriile numai în doi ani, 

faţă de 2012. 

 Pe mine mă îngrijorează tendinţa acestui Parc Industrial, care este clar că 

a luat-o în jos, nu vedem că merge în sus. Deci, veniturile nu cresc, datoriile au 

crescut, profitul scade. Parcul, de ceva timp, din ce văd eu aici, este la vale. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 De când s-a mărit indemnizaţia la... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Deci, de aceea..., nu cred că din cauza aceasta. 

 Dacă sunt explicaţii pentru tendinţa aceasta de a merge în jos, a Parcului 

Industrial Ploieşti, care, din câte ştiu eu, este Parcul - fanion al judeţului şi ar fi 

păcat să se întâmple ceva cu el. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Alte întrebări? Domnul Ionică, vă rog. 

 

 Dl. Ion Ionică 

 Da, are perfectă dreptate domnul consilier că a început să scadă profitul, 

dar aceasta se datorează faptului că a fost vândul activul de la Urlaţi şi acolo au 

ponderea cea mai mare, acolo a fost, nemaiavând acel activ, este normal ca ele să 

scadă. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Şi atunci, de ce avem datorii? 

 

 Dl. Ion Ionică 

 Şi al doilea punct de vedere pentru Mizil: noi am luat o hotărâre în 

A.G.A., să reducă sau să termine cu acest impozit pe terenul de la Mizil sau, dacă 
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nu poate, banii pe care îi dăm noi impozit Consiliului judeţean, să îi folosească la 

repararea acoperişului primăriei, să nu mai vină cu cerinţe de tot felul. Aceasta este 

problema. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Vă rog. 

 

 Dna Mariana Grigore 

 La capitolul Datorii, pot să vă informez că din această sumă, 5 milioane 

reprezintă Dividende pentru acţionarul majoritar, iar restul, de anul trecut, iar 

restul, costul utilităţilor lunare de la „Electrica”, „Distrigaz”, care se refacturează, 

dar au termene de plată şi sunt achitate la termen. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe  

 Şi diminuarea atât de mare a profitului se datorează numai vânzării către 

Mizil? 

 

 Dna Mariana Grigore 

 Da. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Vă aduceţi aminte că au condiţionat dublarea capacităţii acolo de 

proprietatea asupra terenului, nu am avut ce face. Doamna Vasile, vă rog. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Da. Mai mult decât atât... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Sunt tentat să îi spun tot timpul Vivi, dar ea a trecut în opoziţie, nu mai 

este cu noi în USL. Vă rog. 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Nu am trecut în opoziţie, domnule preşedinte. 

 Mai mult decât atât, domnul primar a considerat de cuviinţă să schimbe 

încadrarea terenului, dintr-o categorie inferioară într-o categorie superioară, ca să 

ia mai mulţi bani, dar a uitat că acele investiţii au fost făcute de Consiliul judeţean 

şi nu de primăria Mizil. Poate îi reaminteşte cineva. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cât de curând, vă promit, cât de curând. Mulţumesc. Altcineva? 

 

 Dna Viorica Vasile 

 Poate aşa se rezolvă problema. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim. „Hidro” Prahova? Vă rog, domnule director general, doctor 

în ştiinţe, domnul Pantea. 
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 Dl. Dumitru Pantea 

 Aştept întrebări, domnule preşedinte. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

    Păi, da, dacă primiţi. Nu sunt întrebări? Nu sunt întrebări. Mulţumim. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Şi eu vă mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Eu am o singură rugăminte către A.G.A. de la viitorul Parc Industrial 

Bărcăneşti. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Domnule preşedinte... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Poftiţi! 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Vis-a-vis de „Hidro” Prahova, nu pentru că aş avea o întrebare, neapărat, 

dar ştiu din situaţia de la Comarnic şi de la Breaza, că primarii au fost foarte 

nemulţumiţi de modul în care se repară, după lucrări, străzile care sunt afectate. 

 Există o întârziere mare între momentul în care se termină, efectiv, se 

termină lucrarea de a îngropa conducta respectivă şi repararea străzii, dar acest 

lucru produce mari neplăceri populaţiei. Dacă şi primarul spune... şi la Câmpina, 

ştiţi ce probleme are Câmpina cu subcontractorii. Bun, aici, probabil,  nu ştiu dacă 

„Hidro Prahova” poate, totuşi, să facă ceva, în aşa fel încât subcontractorii firmelor 

care au câştigat lucrările respective, să se ţină de treabă, pentru că primarul spune: 

„Eu nu am nicio pârghie, nu pot să îi fac nimic şi singurul care poate inverveni, cât 

de cât, este „Hidro” Prahova şi, din punctul acesta de vedere, aş dori să fie un pic 

mai atentă „Hidro” Prahova la modul în care lucreză firmele care fac lucrările 

respective. Mulţumesc. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Ne ocupăm, domnule preşedinte. 

 Aşa este. Este un disconfort creat. Ce se întâmplă? Punerea în funcţiune 

se face numai după ce se realizează, în totalitate, racordurile. 

 Cunoaşteţi foarte bine că problema racordurilor este discutată vis-a-vis 

de situaţia juridică a amplasamentului, pentru că este prevăzut să se amplaseze în 

domeniul public şi, de multe ori, strada este îngustă şi nu încape căminul şi atunci 

trebuie să aşteptăm, prin firmă de avocatură, să realizăm, să concesionăm terenul 

de la particulari. 

 Deci, este foarte, foarte greu să cedeze cetăţeanul un metru pătrat de 

teren, să se amplaseze căminele. 

 De aceea se întârzie şi cu refacerea îmbrăcăminţii asfaltice. Mulţumesc. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Altcineva? 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Aş vrea să îl rog pe domnul director general Pantea să ne spună cine 

anume face demersurile acestea pentru preluarea terenului respectiv de la 

particulari? Este vorba de suprafeţe foarte mici. Preluarea aceasta trebuie să se 

facă, oarecum centralizat, probabil într-un model tabelar, pentru că este foarte greu 

să faci pentru fiecare proprietar, în parte, un act de donaţie către UAT-ul unde 

domiciliază, de aşa natură încât terenul să intre în proprietate publică şi să se poată 

executa lucrarea pe el.  

 Din câte ştiu eu, problema aceasta a fost discutată, s-a discutat şi soluţia, 

dar eu ştiu că nu prea se fac demersurile respective şi, la momentul la care noi am 

discutat, încă nu prea se demaraseră lucrările deja.  

 L-aş ruga pe domnul director general Pantea să ne spună în ce stadiu 

suntem. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Din păcate, autorităţile locale trebuie să se ocupe de această chestiune, 

pentru că este normal, este problema dumnealor, prin Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară. 

 Este adevărat că nu s-au făcut mari paşi, adică şi la această dată se 

discută, cu fiecare cetăţean în parte, predarea acestui metru pătrat de teren, pentru 

realizarea Căminului de concesie la alimentarea cu apă şi a Căminului de vizitare 

la canalizare. 
 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Da. Eu vă mulţumesc pentru răspuns, domnule director general. 

 Nu întâmplător am ridicat problema, pentru că, dacă noi dorim să 

sprijinim „Hidro Prahova” în derularea acestor programe cu programe foarte 

importante şi cu sume importante din fonduri europene, cred că trebuie să îl 

sprijinim prin influenţa pe care o avem în intervenţiile asupra primarilor care 

trebuie să se ocupe de acest subiect. 

 Altminteri, accesarea fondurilor va fi foarte întârziată, sau, pur şi simplu, 

va fi blocată, pentru că nimeni nu se ocupă de preluarea acestor terenuri.  

 Şi, mai am o întrebare care este mai scurtă decât prima: dacă au demarat 

lucrările de canalizare în oraşul Breaza? Pentru că erau mari probleme cu firmele 

de acolo, care, la momentul plecării mele, mă rog, din Consiliul judeţean, din 

funcţia de vicepreşedinte, nu prea lucraseră decât vreo 300 metri din 70 km. 
 

 Dl. Dumitru Pantea 

 La această dată lucrăm cu 22 de formaţii în Breaza... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Fiţi atenţi, 22 de... 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 22 de formaţii. Sunt atacate 30 de străzi. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 În Breaza. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 În Breaza.  

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Acum ştiu că, în ultima perioadă, s-a intrat tare, dar eu vă spun, din ce 

ştiam, dar nu, luaţi-o aşa, cu un semn de întrebare, că patronii unor firme de acolo 

nu aveau nici în clin, nici în mânecă cu construcţiile, deci, nu aveau nicio treabă cu 

aşa ceva. Deci, Doamne ajută, bine că au început, sper să şi termine. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Sunt atacate toate străzile. 

 Mai are ceva domnul Dobre de spus. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu, decât o întrebare scurtă. Eu am mai discutat cu domnul Pantea 

aceste... Nici răspunsul nu va fi lung. 

 Voiam să ştiu dacă s-a finalizat procedura de licitaţie pentru ultimul 

proiect pe care îl aveţi acum pe „Hidro Prahova”, cel legat de conducta de apă 

Azuga – Buşteni – Sinaia. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Astăzi a sosit aprobarea de la Autoritatea de management din cadrul 

Ministerului Mediului pentru conţinutul - cadru şi documentaţia de atribuire pe 

care trebuie să o postăm pe SEAP. Avem aprobarea, o postăm pe SEAP. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Şi cât timp va mai dura până când... 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 De la data validării... 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... se vor începe lucrările? 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 ... de la data validării documentaţiei pe SEAP, 52 de zile, până când se 

adjudecă Asistenţa tehnică pentru proiectare, management şi supervizare. 

 Urmează proiectarea şi, în programul nostru, am estimat ca proiectarea 

să se finalizeze la sfârşitul anului 2015, 2016 - jumătate, să începem execuţia 

lucrărilor. 

 Avem acolo 11 contracte, 11 contracte de lucrări, 4 sunt pe FIDIC 

Galben, adică proiectare şi execuţie, care vor începe mai devreme şi restul 7 sunt 

pe FIDIC Roşu. Sunt numai reţele de apă şi canalizare în localităţile pe care ştiu că 

le cunoaşte majoritatea autorităţilor locale. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Şi care este termenul limită pentru a putea solicita recuperarea banilor pe 

care dumneavoastră îi cheltuiţi de la Autoritatea de management? 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Noi... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Decontările, până în ce termen se pot face? 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Noi recuperăm în maxim trei luni de zile, dar niciodată... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu, care este termenul – limită? 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 ...niciodată nu s-a respectat, s-au depăşit trei luni de zile... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Nu, este altceva, domnul Pantea. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Termenul limită în care se pot face decontările? 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Dacă nu este în pericol canalul acesta. Aceasta vă întreabă. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Care program? Despre care vorbim acum? 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Acesta cu Azuga... 

  

 Dl. Mircea Cosma 

 Azuga – Buşteni – Sinaia. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... Buşteni - Sinaia. 

 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Master Planul acesta, la care lucrează acum. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Cu contractul de lucrări de pe Valea Superioară a Prahovei, dacă mă 

întrebaţi, a fost adjudecat. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 S-a adjudecat. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Păi, nu, eu de acesta întrebam. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Da. Iar luni, la ora... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 A, nu, eu de acesta întrebam, domnul... 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Iertaţi-mă, am crezut că vorbim despre... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 2014. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 2014 – 2020. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Nu, nu. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Deci, a fost adjudecat, se semnează contractul luni, la ora 10,00. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Luni, la ora 10,00, se semnează... 
 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Este adevărat, avem o problemă. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Şi când aţi putea... 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Între termenul de punere în funcţiune prevăzut în documentaţia de 

atribuire şi valabilitatea contractului de finanţare, avem o diferenţă de o lună de 

zile, adică termenul de execuţie este 17 luni, prevăzut în documentaţie, iar nouă ne-

au mai rămas de la 1 septembrie până în 31 decembrie 2015, 16 luni. Rămâne o 

lună de zile să ne înţelegem cu constructorul să decalăm termenul, prin act 

adiţional. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da, având în vedere zona în care se va lucra, faptul că, probabil, 

noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, nu se va putea lucra, trebuie să intraţi în 

forţă... 
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 Dl. Mircea Cosma 

 O sută de excavatoare... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... în forţă, da, în acest proiect, să îl realizaţi, pentru că altfel există riscul 

ca până la finele lui 2015 să nu îl finalizaţi.   

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Da. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Ne puteţi spune cine a câştigat? 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

                Vă pot face, este public, s-a publicat, este o firmă care se cheamă, dacă îi 

zic bine, nu ştiu dacă pronunţ bine, „TANCRAD”... 
 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aoleu... 
 

 Dl. Dumitru Pantea 

 ...sau „TANGRAD”, nu ştiu, cam aşa ceva... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Aceasta care face tramvaiul. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Aceasta care face tramvaiul în Ploieşti. 

  

 Dl. Mircea Cosma 

 Are 200 de excavatoare. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Are, cred, mai mult. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da, mulţumim. 

 

 Dl. Dumitru Pantea 

 Şi eu mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim. 

 Deci, eu am o rugăminte la A.G.A. de la Bărcăneşti. Vă hotărâţi dacă 

reuşiţi să scoateţi titlul de Parc sau, în următoarea şedinţă, vin cu propunerea de a 

dizova organizaţia care nu reuşeşte să scoată titlul de Parc, la Brazi. 



 43 

 Mi se pare că se iau ilegal şi indemnizaţiile la Bărcăneşti. Mi se pare că 

se iau ilegal şi indemnizaţiile de atâta timp şi că s-au cam cheltuit cam mulţi bani 

din capitalul pe care l-am vărsat şi acţiunea nu merge.  

 Este un Parc pentru care mai întreabă 100 de investitori şi amorţeala 

aceasta de a nu termina PUZ-ul în zece luni şi de a nu reuşi să scoată titlul de Parc, 

mi se pare absolut penibilă. 

 Este aici directoarea, dacă este în stare să ne dea explicaţii, dacă nu, vă 

promit că, în prima şedinţă, iniţiez acest proiect de hotărâre. Vă rog. 

 

 Dna Daniela Angelica Răducu 

 Bună ziua! 

 În acest moment, în Societatea „Parc Industrial Bărcăneşti” suntem la 

faza de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru constituirea Parcului Industrial, 

fără de care nu se poate obţine titlul de Parc Industrial. 

 Cu acest Studiu de fezabilitate, sau acest Studiu de fezabilitate trebuie, 

de asemenea, depus şi la primăria comunei Bărcăneşti, pentru a obţine acel acord 

de principiu în ceea ce priveşte acordarea facilităţilor prevăzute de art. 20, alineatul 

1, din Legea nr.186/2013 a Parcurilor Industriale. 

 Până la acest moment, s-a făcut ridicare topo, s-a făcut studiul geo, s-a 

obţinut, destul de dificil, şi documentaţia topo pentru suprafeţele de 89 ha, cât 

avem în cadrul Parcului Industrial şi suntem pe ultima sută de metri. 

 Vreau să vă reamintesc că „Parcul Industrial Bărcăneşti” a primit aceste 

89 ha, împărţite în 37 de loturi, pentru care conducerea, atât AGA cât şi CA, au 

hotărât să se realizeze o alipire, pentru a avea un singur trup şi un singur număr 

cadastral. 

 Am întârziat, este adevărat, cu această alipire, nu din vina Parcului 

Industrial. S-a dovedit că pe aceste documentaţii cadastrale există nişte încurcături 

venite, undeva, din anii 2000, când s-a intabulat, la un moment dat, o conductă, în 

partea de sud a suprafeţei, cu un număr cadastral separat. În momentul în care 

societatea noastră a depus la O.C.P.I. documentaţia, în vederea alipirii, O.C.P.I. ne-

a respins această lucrare datorită unor suprapuneri de numere cadastrale. 

 Era vorba despre o suprapunere reală. 

               Iniţial, s-a crezut că, s-a considerat că există o suprapunere cu două 

numere cadastrale, cu vecinii noştri din partea de Est, „Neptun” S.A., sau, mă rog, 

cele cinci persoane fizice care sunt proprietarii terenurilor din partea de Est a 

terenului aparţinând Parcului şi cu o persoană fizică, Costandache, dincolo de 

„Neptun”. 

 Am făcut toate demersurile.  

                 Recunoaştem că ne-a ajutat Consiliul judeţean, prin doamna arthitect 

şef. Am fost şi am depus toate planurile anterioare ale acestor terenuri. Am 

constatat că există o singură suprapunere cu terenul aparţinând acelui domn.  

 La momentul acesta, astăzi, s-a decis să se facă o lucrare de actualizare a 

unui singur număr cadastral, lotul care avea suprapunerea. 

 Astăzi a ieşit, a fost aprobată această lucrare de actualizare şi, tot în 

cursul zilei de astăzi, s-a redepus documentaţia de alipire. 

 Am mai avea o mică problemă, pe care noi am semnalat-o Consiliului de 

Administraţie şi AGA, în ianuarie 2014, cu nişte neconcordanţe între Anexele 
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Hotărârii nr. 144 a Consiliului judeţean din 2013, neconcordanţe care proveneau 

din o tehnoredactare, deci, nişte erori de tehnoredactare, acestea erau problemele şi 

omisiunea de a se trece în Actul constitutiv, a reţelelor electrice şi a drumurilor din 

incintă. 

 Suntem pe cale de a le rezolva şi pe acestea. 

 Trebuie să precizez că actualizarea Actului constitutiv nu se putea realiza 

decât la Biroul notarial care a autentificat, prima oară, Actul constitutiv şi o parte 

din întârziere s-a datorat faptului că Biroul notarial a fost vreo două luni în  

concediu şi aici ne-a sprijinit foarte mult Consiliul judeţean, prin Compartimentul, 

Departamentul juridic şi, probabil că la şedinţa de Consiliu judeţean viitoare, vom 

avea şi această îndreptare, să îi spunem, a Hotărârii nr. 144. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Alte întrebări? 

 

  Dănuţ Marcel Cornea 

 După ce veţi realiza toată formalitatea de obţinere a titlului de Parc 

Industrial, cu facilităţile corespunzătoare, cum veţi oferi investitorilor terenul, dacă 

este un singur lot? 

  

 Dna Daniela Angelica Răducu 

 Dacă îmi permiteţi, prin Studiul de fezabilitate care va fi prezentat 

membrilor AGA, s-a făcut şi o propunere de lotizare ulterioară. 

                În funcţie de cerinţele investitorilor, ne-am şi gândit la loturi mai mari, 

sau mai mici, în funcţie de cerinţele acestora. 
 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Bun. Şi, din experienţa dumneavoastră, cu alipirea, cât ar dura şi 

dezmembrarea pe loturi? Că trebuie făcută odată, că, dacă o să faceţi la fiecare 

investitor o dezmembrare pentru o felie... 
 

 Dna Daniela Angelica Răducu 

 După obţinerea titlului de Parc Industrial... 
 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 ...cred că mă apucă pe mine pensia. 

 

 Dna Daniela Angelica Răducu 

 ...vom face şi dezmembrarea pe aceste loturi mai mari. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Vă rog, domnule Manta. 

 

 Dl. Adrian Manta 

 Domnule preşedinte, o întrebare: rectificarea BVC-ului s-a făcut pe nişte 

aspecte noi. Care sunt aceste aspecte noi? 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Încă nu am ajuns la ea. Mai încolo... Ordinea de zi nu am făcut-o. 
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 Dl. Adrian Manta 

 Nu, nu. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Este la alt punct la ordinea de zi. Este la punctul 18. 

 

 Dl. Adrian Manta 

 Da, domnule preşedinte, eu vorbesc de Parcul Industrial Bărcăneşti. 

 La punctul 4, spune aşa: „Pe parcursul desfăşurării... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 A, din material? 

 

 Dl. Adrian Manta 

 Da. „... s-a făcut rectificarea BVC-ului, pe baza unor aspecte noi”. 

Care sunt aceste aspecte noi, că trebuie să ştim şi noi. 

 

 Dna Daniela Angelica Răducu 

 Aceste aspecte noi vizează o rectificare a cheltuielilor prin... 

 Dar intru un pic în subiectul referitor la rectificare: trebuie să plătim 

impozitul pe terenuri şi atunci, prin această rectificare, din economiile pe care le-

am realizat la alte capitole de cheltuieli, aceste economii le propunem a fi folosite 

pentru taxe şi impozite, pentru capitolul de taxe şi impozite. 

 Acesta este un aspect. 

 Al doilea aspect: în cadrul propunerilor de investiţii, am alocat, prin 

această propunere de rectificare de buget, pentru elaborarea Planului Urbanistic 

Zonal, care, conform unei hotărâri a Adunării Generale a Acţionarilor, va fi 

demarat după finalizarea Studiului de fezabilitate, adică în cel mai scurt timp. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, eu fac acelaşi apel la AGA, pe care l-am făcut la început, pentru că 

această societate nu a obţinut şi 1 milion de lei capital, este cheltuiala jumătate. Eu 

repun acest subiect pentru a vedea dacă există titlul de Parc. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Eu sunt în AGA la Parcul Industrial Bărcăneşti şi chiar v-aş ruga să 

faceţi o analiză a prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele AGA şi să propuneţi, 

în următoarea şedinţă, schimbarea acelor consilieri judeţeni care nu vin la aceste 

şedinţe AGA sau, dacă nu, chiar să demiteţi toată AGA, sau, în fine, să propuneţi, 

prin hotărâre, să propuneţi schimbarea AGA cu totul, în ansamblul ei, pentru că 

este... Eu cred că nici AGA nu a tratat cu seriozitate toată problema „Parcului 

Industrial Bărcăneşti”, pentru că ştiu eu câteva şedinţe din acelea, care nu se pot 

ţine, că nu ştiu care consilier nu poate veni, altul este în concediu şi trimite e-mail-

uri că nu vrea să vină ş.a.m.d. 

 Deci, cred că ar trebui să aveţi această discuţie cu doamna director şi să vă 

spună cine vine la AGA şi cine nu vine şi cine vrea să îşi asume responsabilitatea 
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vis-a-vis de ce se întâmplă la „Parcul Industrial Bărcăneşti” şi pentru cei care nu 

vin, să propuneţi schimbarea lor. 

 Este o decizie foarte bună aceasta, pe care vreţi să o luaţi. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Poftiţi, domnul Manta. 

 

 Dl. Adrian Manta 

 Un răspuns pentru domnul coleg: şedinţele AGA nu se anunţă pe e-mail. 

Se anunţă cu vreo 30 de zile înainte, aşa ţin eu minte. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Cred că nu aţi fost atent la ce v-am spus eu. Eu am spus că răspunsul 

venise pe e-mail, nu convocarea. 
 

 Dl. Adrian Manta 

 Eu cred că şi convocarea venise tot pe e-mail. 
 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Poftiţi? Convocarea nu ştiu dacă vine pe e-mail. Şi de la „Termo”, tot pe 

e-mail îmi vine convocarea, dar dacă vreţi să intrăm peste tot în legalitate, atunci 

aşa o să facem: o să venim la şedinţele A.G.A. numai când suntem convocaţi cu 30 

de zile înainte, lucru care, ştiţi foarte bine că este aproape imposibil şi niciodată nu 

se va întâmpla aşa şi în scris. 

 Dar aceasta este dacă vrem să ne batem joc de societăţile comerciale pe 

care le are Consiliul judeţean în subordine. 

 Deci, dacă vreţi să ne batem joc de ele, facem ceea ce a propus domnul 

Manta. Dacă vrem să fim constructivi, atunci acceptăm şi convocări pe e-mail, că 

de aceea s-a inventat e-mail-ul, în ultima perioadă. Dacă aşteptăm poşta, ca în 1900 

toamna, OK facem ca în 1900 toamna. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Urmează domnul Niţă, domnul Dobre şi domnul Cornea. 
 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Vorbeşte cu simţ de răspundere când vorbeşte de...Poştă. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cu simţ de răspundere. 
 

 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 Domnule preşedinte şi eu fac parte din AGA Bărcăneşti şi sunt de acord 

cu colegul meu, domnul Neagoe, dar vreau să îl întreb ceva: câte şedinţe a făcut 

AGA Bărcăneşti? Cred că are şedinţa şi luna. Unu la mână. 

 Doi la mână: de ce, până la AGA, nu se întreabă nimeni ce a făcut 

Consiliul de Administraţie că, până la AGA, mai este Consiliul de Administraţie şi, 

sub Consiliul de Administraţie, este directorul. 

 Dacă domnul Neagoe propune să dizolve AGA, eu aş propune să 

dizolvăm, întâi, Consiliul de Administraţie, sau să ne dizolvăm cu toţii şi să o luăm 

de la început. Nu cred că l-am numit noi. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Domnul Dobre urmează. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Îmi cer scuze. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La concluzii. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da. Vreau să îi reamintesc domnului coleg, cum văd că se exprimă 

domnul Manta, faptul că, fiind în 2014, putem să primim aceste înştiinţări şi pe e-

mail, iar dacă, credeţi că este necesar să mai tăiem nişte copaci ca să trimitem nişte 

scrisori pe acasă, ca să ne înştiinţeze ce şi cum, nu cred că este cazul, în anul 

acesta. 

 Acesta este un aspect. 

 Al doilea aspect, vis-a-vis de colegul nostru care este în AGA, ne 

surprind întrebările pe care dânsul ni le pune aici, el fiind în AGA. 

 Cum adică, veniţi să ne spuneţi nouă ce face Consiliul de Administraţie 

al „Parcului Industrial Bărăcăneşti”, când dumneavoastră sunteţi în AGA? Păi, 

dumneavoastră ce întrebaţi acolo? 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Controlează. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Pe cine? Cum? 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Aşa scrie în lege. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Aceea da. Dar cum? Cum adică, vii să ne întrebi pe noi aici ce face 

Consiliul de Administraţie? 

 Ori vă asumaţi responsabilitatea, iar dacă, conducerea consideră că 

trebuie să solicite AGA, lunar, fiind un Parc în proces de înfiinţare şi, probabil, din 

cauza formalităţilor, procedurilor, trebuie, lună de lună, să îndeplinească anumite 

proceduri, este normal. 

 Dar ne întrebaţi pe noi ce se întâmplă în Consiliul de Administraţie de 

acolo? Jenant. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Domnul Cornea. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Da. Conform Legii nr. 31, dacă toţi acţionarii pot fi avizaţi că se ţine 

Adunarea AGA, nu este nevoie de acele 30 de zile. 
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 Problema este alta. Având în vedere că acest Parc este, totuşi, recent 

făcut şi, ţineţi minte că, înaintea şedinţei de constituire, a existat o negociere cu 

forma AGA şi cu forma Consiliului de Administraţie, forma iniţială a fost 

restrânsă. Sper să nu ne ducă gândul la ideea că toţi cei care au vrut să participe la 

această înfiinţare şi-au pus problema ce se va întâmpla când va funcţiona Parcul, 

nu ce se întâmplă până acolo. 

 Acest Parc trebuia să îl facă să funcţioneze întâi şi după aceea să se 

gândească la soarta post - înregistrare. Vă mulţumesc. 

 

 Dl. Adrian Manta 

 Răspunsul este foarte scurt. 

 Deci, l-a deranjat pe domnul coleg răspunsul pe e-mail, nu întrebarea, 

sau nu pentru că materialele sunt transmise pe e-mail, că aşa le primesc şi eu la 

„Parcul Industrial Brazi”. 

 Bun. Mă deranjează că a primit un răspuns pe e-mail şi a fost deranjat de 

treaba aceasta. A primit un răspuns pe e-mail.   

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Nu aţi înţeles. Am spus că dânsul a anunţat pe e-mail că nu poate veni şi 

că sunt mai multe cazuri în care membrii AGA nu vin şi am spus să se analizeze şi 

cei care nu vin să fie scoşi din AGA, sau înlocuiţi, într-un fel. Aceasta am spus. Nu 

facem o discuţie de e-mail, sau de... 

 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim foarte mult. Dezbaterea continuă în şedinţa viitoare. Am vrut 

să o fac azi, având în vedere Ordonanţa de Urgenţă aprobată ieri şi care, de luni îşi 

produce efecte şi, probabil că vor avea loc şi manifestări ale altor grupuri politice 

care se vor înfiinţa sau se vor desfiinţa. 

 Deci, domnilor, în conformitate cu metodologia Uniunii Europene, se 

propune să mai ajutăm până la închiderea proiectului, în formă definitivă 

„Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mănăstiri 

Vărbila”, suma de 133.654,26 lei, cu care nu se poate închide lucrarea respectivă, 

ţinând cont că noi am avut partea de contract prin care am susţinut 2% şi 

neeligibilele. 

 Raportul final de închidere al investiţiei şi declararea ei pusă în 

funcţiune, mai necesită această sumă din partea noastră. Ce a avut Uniunea 

Europeană, a dat. Dacă aveţi comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este 

pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul următor este proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2014, pentru Parcul Bărcăneşti. 

 S-au făcut comentarii. Domnul Dobre, vă rog. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Domnul Niţă ştie despre ce este vorba, sau întreabă în plen? 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Da. Cred că ştie. Ştiţi, domnul Niţă? Răspundeţi? Vă rog. 

 

 

 Dl. Cătălin Răzvan Niţă 

 Permiteţi-mi să îi răspund domnului Dobre la Diverse, domnule 

preşedinte, să nu mai întârziem. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

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

Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 19 este un proiect de  hotărâre privind modificarea 

componenţei nominale a ATOP-ului, în sensul că domnul Drăgănescu Emil se 

înlocuieşte cu doamna subprefect Lupea Ioana Mădălina. Este consecinţă firească. 

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

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Punctul 20 este un proiect privind finanţarea cheltuielilor, în următorii 

cinci ani, după doi ani în care se va face proiectul, care se numeşte „Educând 

prezentul, construim viitorul!”, pe o perioadă postimplementare de cinci ani după 

ce se va realiza. 

 Este nevoie de acest act, pentru a se înscrie în fondurile europene care au 

demarat. Aveţi probleme? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? 

 

 

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

  

 Dl. Mircea Cosma 

               Da, vă rog. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

       Este un proiect foarte bun. Am văzut şi suma care era prevăzută acolo, 

dacă nu mă înşel eu...  

 

 Dl. Mircea Cosma 

 1.900, în cinci ani. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da. Singura mea rugăminte este să existe un control foarte atent asupra 

modului de cheltuire a banilor. Proiectul, într-adevăr, este unul care merită să fie 

realizat. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Acest Consiliu nu cheltuie aceşti bani, deci, va fi după 2017. Unii dintre 

dumneavoastră... 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mult succes tuturor! 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Noi ieşim la pensie.   

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 21, urmare a solicitării noastre şi a aprobării Consiliului, 

Ministerul Justiţiei ne-a transmis punctul de vedere privind preluarea de către 

municipiul Ploieşti a Spitalului de Pediatrie în contul preluării de către noi a 

Spitalului de Boli Infecţioase. 

 Observaţi răspunsul Ministrului Justiţiei, care este de acord cu..., 

avizează favorabil hotărârea, cu amendamentul să spunem care este soarta 

personalului. Normal că personalul intră în schema Spitalului Judeţean de Urgenţă. 

 Aşa cum am aprobat atunci, Boli Infecţioase devine o secţie a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă. 

 Vă anunţ de acum că ne creşte şi gradul la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

şi încadrarea în... Cu aceasta, devine complex, luxul care îi lipsea. 

 Dacă aveţi probleme la acest proiect de hotărâre? 

 Supunem la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? 

 

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

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Eu am terminat, făcându-vă urarea să vă gândiţi la Ordonanţa aprobată 

ieri de Guvernul României. Să nu vă luaţi după zvonuri că nu mai rămân primari la 

PDL şi PNL, nu, că noi nu luăm. 

 Vă rog. Deci, primul înscris este domnul Niţă, al doilea este domnul 

Cornea, al treilea domnul Dobre, la Diverse. Ne încadrăm în Regulament: trei 

minute. Vă rog. 
 

 Dl Răzvan Cătălin Niţă 

 Domnule preşedinte, doresc să îl invit pe domnul Dobre la şedinţa AGA 

de la Bărcăneşti, ce va avea loc după şedinţa aceasta, în această sală, că mă 

gândesc că, dacă eu, vorbesc de mine, poate dacă eu nu am avut suficient de multe 

idei să fac acest Parc să funcţioneze, poate ne dă dânsul ceva în plus. 
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 Îl atenţionez că şedinţele AGA la Bărcăneşti, 80% dintre ele sunt „pro 

bono”, deci, nu o să plece cu bani de aici şi vreau să îi cer adresa de e-mail, să îi 

trimit definiţia de la „întrebări retorice”. Mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc foarte mult. Întrucât domnul Dobre este înscris la cuvânt, 

mai trebuie să îi răspundă. 

 Marţi, la 10,00, Agenţia de Dezvoltare Sud – Muntenia face prima 

lectură a proiectelor pe care noi le-am aprobat pentru cuprinderea în perioada 2014 

– 2020. 

 Dacă sunt curioşi, în această sală, marţi la 10,00, interesaţi, cine poate, 

bine ar fi de la fiecare grup politic, vechi sau nou, să fie câte un participant, astfel 

încât pachetul pe care îl scoatem din cele 890 de intenţii de proiect depuse, să fie 

unul rezonabil. Domnul Cornea, vă rog. 
 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 O problemă organizatorică, tot veni vorba de e-mail: nu s-ar putea ca, 

prin Oficiul Tehnic, IT, sau cum se numeşte la Consiliul Judeţean, să ne trimiteţi 

convocatorul înainte cu cinci zile şi pe e-mail, să nu stăm să ne uităm la poştă, tot 

timpul? 

 Deci, o acea ordine de zi scanată şi trimisă pe e-mail, ca să ne bâzâie 

telefoanele când... 
 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Deci, sunt întru totul de acord să însărcinăm, deja, Compartimentul de 

specialitate, să vă ia adresele de e-mail la toată lumea şi, de data viitoare, să apară 

şi această chestiune şi, dacă vreţi să aprobaţi, fiecare poate primi şi un laptop, adică 

nu am nimic împotrivă. 

 

 Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

 Nu, este greu, ni-l fură din maşini. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Ştiu că aşa ar trebui, dar, având în vedere creşterea economică, de când 

USD-ul funcţionează, nu USL-ul, USD-ul, putem să cumpărăm şi laptop-uri. 

 Domnul Dobre, după care doamna Vasile încheie. 

  

 Dna Viorica Vasile 

 Voiam să spun că la noi deja funcţionează. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Cunosc problema. Vă rog, domnul Dobre. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da, mulţumesc. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Ultimul vorbitor, domnul Dobre. 
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 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Da. Mulţumesc mult. 

 O să doresc, în final, să pun câteva întrebări, care, în mod indirect, 

privesc şi activitatea Consiliului judeţean.  

 Înţeleg că sunt colegi de-ai noştri şi aici mă refer la domnul Radu 

Ionescu, care, în ultima perioadă de timp, face un periplu în cadrul judeţului. Vreau 

să îl felicit, pe această cale, pentru că atunci când îţi sacrifici timpul şi te duci să 

vezi care sunt problemele localităţilor şi să vii apoi în Consiliul judeţean să le susţii 

punctul de vedere, este un lucru bun. 

 Dar aş vrea să îi atrag atenţia asupra unui aspect: în momentul în care te 

duci la anumite autorităţi publice locale şi le promiţi că le dai bani din bugetul 

Consiliului judeţean, bani care sunt bani publici, pe baza înscrierii în Fundaţia sau 

Alianţa UNPR, Societatea, sau, nu ştiu, Asociaţia UNPR, aşa... 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 La Fundaţia... 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 ... are altă conotaţie juridică, din punctul meu de vedere. Iar, dacă mai 

faci şi presiune spunându-le că acei primari care nu se înscriu la această Asociaţie, 

nu vor primi bani de la Consiliul judeţean, deja lucrurile sunt grave. 

 Acum, eu nu ştiu dacă le promite bani, că se înscriu la această Asociaţie 

sau le promite bani, încercând să mai facă şi alte lucruri în localităţile respective, 

ţinând cont de faptul că şeful de partid al dânsului are o Societate care se cheamă 

„,MONTPLAST” şi care, am înţeles, că este şi pe aici, pe la... într-un Raport de la 

„Brazi”, problema aceea cu banii... Deci, cred că lucrurile nu sunt OK, ceea ce face 

şi am rugămintea la dânsul să înceteze cu aceste activităţi pe care le desfăşoară.  

               Apropo de termopane, că mi-am adus aminte. Am fost prin Consiliul 

judeţean şi era o serie de angajaţi din cadrul Consiliul judeţean care m-au întrebat 

dacă s-a terminat activitatea cu pusul termopanelor pe aici. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 S-a terminat. 

 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

                S-a terminat? Că aveau nu ştiu ce mici rectificări… mai trebuie făcute... 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Am vrut să penalizăm primăria, dar am zis  să fie toată clădirea. 

  

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Am înţeles. Că m-au rugat să îi transmit domnului Radu Ionescu să mai 

verifice o dată o serie de termopane puse, sau, mă rog, să roage pe fostul lui coleg 

şi partener de business şi şef acum, de la UNPR şi, totodată, pe fratele acestuia, pe 

domnul Nicolae, deci, fratele şefului lui de la partid, care a pus ultimele termopane 

pe aici şi care a fost şi angajatul „MONTPLAST”-ului. 

 Deci, dacă tot aşa..., să se apuce un pic de treabă, să verifice toate aceste 

lucruri. Mulţumesc mult. 
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 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc, domnule Dobre. Mai este domnul Neagoe şi apoi replica... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Da. Tot discutam de ordonanţa aceasta de urgenţă care va intra în 

vigoare de luni. Am o întrebare pentru domnul secretar, pentru că eu am o scăpare: 

pot face, poate face un grup politic un partid, care nu a participat în 2008 la 

alegeri? În 2012, scuzaţi-mă, la alegeri, sau nu? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Din moment ce Ordonanţa aceasta dă posibilitatea să devii membru al 

unui alt partid, evident că, dacă sunt minim trei, pot constitui un grup în Consiliul 

judeţean. 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Dar dacă partidul respectiv nu a participat la alegeri în anul 2012, poate 

avea grup în Consiliul Judeţean, sau nu? Eu ştiam, parcă era o prevedere în... 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Când am elaborat Regulamentul, nu am avut în vedere o astfel de 

situaţie. 

             

               Dl. Mircea Cosma 

 ... şi dumneavoastră... 

 

 Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

 Dar legea nu prevede nimic? 

 

 Dl. Mihail Pavel 

 Nu, nu, în Regulament, pe baza Regulamentului, dar deocamdată nu ştiu  

exact nici conţinutul Ordonanţei, doar ce ştiu eu din presă.  

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Domnul Radu Ionescu. 

 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Stau şi mă gândesc dacă merită sau nu merită să dau drept la replică. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Aţi ridicat mâna. 

 

 Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

 Da. Ştiam despre aceste abjecţii care urmează să fie rostite pe aici. Eu îl 

sfătuiesc pe domnul Dobre şi pe colegii dumnealui de partid, unii dintre ei, să aibă 

grijă de ce au făcut înainte şi mai puţin de ce fac eu acum. 

 Vreau să îi transmit, pe această cale, domnului Dobre, că mă întâlnesc cu 

cine vreau eu şi unde vreau eu, nu îmi face dumnealui program cu cine mă 
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întâlnesc, cu cine nu mă întâlnesc, iar faptul că vi s-a transmis nu ştiu ce că am 

spus eu pe acolo, nu ştiu ce relevanţă are şi ce dovadă aveţi că lucrurile s-au 

petrecut aşa sau altfel, da? Puteţi să spuneţi că eu am spus că dacă nu vin la UNPR, 

eu îi omor, eventual şi eu trebuie să vă cred, da? Deci, haideţi, să fim serioşi! Cu 

termopanele nu am nicio legătură pe aici, eu nu pun niciun termopan pe nicăieri. 

Aceasta se poate vedea din contractul pe care îl are Consiliul judeţean cu cine îl 

are, să spună cu cine are contractul ş.a.m.d. 

 În rest, să îi spun domnului Dobre că mă voi întâlni, în continuare, cu 

prieteni, când vreau şi cu cine vreau şi unde vreau, nu să îmi facă dumnealui 

programul meu de întâlniri şi discuţii, programul discuţiilor pe care le am. Vă 

mulţumesc. 
 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Dreptul la replică, după aceea domnul Danielescu. 
 

 Dl. Adrian Florin Dobre 

 Doamne fereşte, să vă fi interzis întâlnirile pe care le aveţi 

dumneavoastră, chiar am apreciat acest lucru, v-am spus, vă sacrificaţi timpul, este 

un lucru de apreciat pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul judeţului. 

Maniera în care o faceţi este un pic cam neortodoxă, iar în ceea ce priveşte 

ameninţări din acestea, aşa, scoase din buzunar că, „Aveţi grijă ce aţi făcut nu ştiu 

când...”. Domnule consilier, cred că nu are sens să dăm un răspuns pentru aşa ceva. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumesc. Domnul Danielescu, ultimul vorbitor. După care doamna 

prefect trage concluziile. Vă rog. 
 

 

 Dl. Sebastian Danielescu 

 Domnule preşedinte, întrebarea mea este legată de apariţia acestei 

Ordonanţe. Eu nu am citit-o, încă, sper să fac rost de ea, dar, în orice caz, înţeleg că 

prin această Ordonanţă anumite persoane trec în anumite partide. Aceasta nu este 

rău, că de aceea trebuie să fim liberi, din toate punctele de vedere, chiar doctrina 

noastră consfinţeşte acest lucru, a noastră, a Partidului Naţional Liberal.  

 Totuşi, când am ajuns prin Consiliul judeţean, am fost votaţi în nişte liste 

şi propuşi de anumite partide politice. 

 În situaţia în care aceşti oameni pleacă, locurile respective din listă devin 

vacante. Dacă aceste locuri devin vacante, ele, conform legii, trebuie ocupate. 

 Deci, nu ştiu cum s-a gândit Ordonanţa aceasta să facă.  

                În logica lucrurilor, automat, locurile vacante trebuie ocupate şi cei care 

sunt numiţi, că prin această Ordonanţă, practic, anumite persoane devin consilieri, 

practic, printr-o numire, devin, deşi ei sunt numiţi consilieri judeţeni, nu au nicio 

treabă cu partidul unde au candidat, deci, sunt nişte persoane independente, aşa şi 

devin membrii de partid, dar la un partid care nu a participat în alegeri. 

 Eu pun problema aceasta într-un mod foarte serios, pentru că o să ne 

întâlnim cu nişte situaţii cel puţin distractive, deşi, aici, o parte din colegii mei 

spun că lucrurile sunt foarte clare. Nu sunt clare absolut de loc şi aştept de la 

domnul secretar, dacă îmi poate da un răspuns, în acest sens. Mulţumesc. 
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