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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 30 mai 2014, ora 12,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 164 din 

23.05.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 32 de 

consilieri judeţeni: Danielescu Sebastian, Rebega Constantin Laurenţiu, Ciolac 

Dan, Cornea Dănuţ Marcel, Costin Zaharia, David Simona, Dobre Adrian Florin, 

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

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

Toader Bogdan Andrei, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter David Andrei. 

 Au lipsit domnii consilieri judeţeni  Cord Ovidiu, Meşca Darius 

Dumitru, Mitrea Laurenţiu Daniel şi Moraru Romu. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă, 

directorul executiv al Direcţiei economice; dl. Ion Iordăchescu, directorul executiv 

al Direcţiei tehnice; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane; dna 

Daniela Găvan, şeful serviciului buget şi creanţe din cadrul Direcţiei economice; 

dl. Corneliu Adrian Ioniţă, şeful Biroului proiectare din cadrul Direcţiei tehnice; dl. 

Dumitru Pantea, directorul Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. 

Alexandru Bocioacă, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Prahova; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova; dna Roxana Ardeleanu, 

reprezentantul Inspectoratului judeţean de Poliţie Prahova; dl. Marius Preda, 

directorul Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Apei - Prahova” şi reprezentanţii presei. 

 La lucrările ședinței Consiliului județean a mai participat și domnul 

Mihai Belașcu, președintele Camerei Medicilor Prahova. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 Bună ziua! 

 Verificăm prezenţa: domnul Cord Ovidiu lipseşte până acum, este plecat, 

domnul Meşca Darius este plecat din ţară, domnul Mitrea Laurenţiu este plecat, 

Moraru Romu lipseşte, domnul Necula Gheorghe lipseşte şi domnul Niţă. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Dar domnul Niţă era aici. 

 



 2 

 Dl. Mircea Cosma 

               Deci, şase votanţi lipsesc. 

 Şedinţa este statutară, sunt 31 de voturi, cu al meu, în sală. 

 Ordinea de zi, faţă de cea stabilită de grupurile politice, se propune a fi 

completată cu două noi proiecte de hotărâre. 

 Un proiect de hotărâre este cel privind aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici ai obiectivului „Consolidare DJ 207 Şotrile - Câmpina”. Cine a citit 

situaţia cu calamităţile ştie că au fost probleme mari şi sunt, în continuare. 

 Şi al doilea, urmare a ţinerii concursului la Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, este vorba de numirea domnului Bocioacă Alexandru Ion în 

funcţia publică de conducere vacantă de director executiv la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

 Celelalte puncte, aşa cum au fost, rămân neschimbate. Dacă aveţi şi alte 

propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu aveţi, o supun la vot. Cine este pentru? 

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

 

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

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a 

bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea 

Consiliului judeţean Prahova pe anul 2013 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 2. 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. 

 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea şi 

valorificarea unor bunuri, proprietate privată a judeţului Prahova, concesionate 

Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare - iniţiat de domnul 

Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Conacul Bellu”, situat 

în Urlaţi, str. Orzoaia nr. 12, din domeniul public în domeniul privat al judeţului 

Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei instituţii de asistenţă 

socială în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova - iniţiat de domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean 

Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Rareş Dan Enescu, Adrian 

Manta, Constantin Negoi şi Dănuţ Marcel Cornea. 

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Spitalul Obstetrică - Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona 
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David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Ovidiu Cord, 

Gheorghe Neaga şi Florin Auraş Dragomir. 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

protecţia copilului a judeţului Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a 

unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul 

Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2 - 4 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului judeţean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Judeţului Prahova, 

membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), 

aferentă anului 2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului 

judeţean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Judeţului Prahova, 

membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), aferentă anului 2014 - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

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

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

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna 

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

Moraru, Marius Nicolai şi Gheorghe Necula. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici ai obiectivului „Consolidare DJ 207, Şotrile - Câmpina, Km. 4+300” - 

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, Bogdan Andrei Toader 

şi Dorin Tudora. 

 14. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Bocioacă Alexandru 

Ion, pe perioadă nedeterminată în funcţia publică de conducere vacantă de director 

executiv la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi 

desemnarea sa în componenţa Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului 

Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

 15. Diverse. 

 

Dl. Mircea Cosma 

 Primul punct al ordinei de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor 

instituţiilor de sub conducerea Consiliului judeţean. 

 Este vorba de realizările anului trecut, s-au terminat bilanţurile. Dacă 

aveţi observaţii la el? Dacă nu sunt, îl supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 
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 ( Începând cu punctul următor domnul consilier județean Răzvan Cătălin 

Niță participă la lucrările ședinței). 

 

 Dl. Mircea Cosma 

 La punctul 2 este un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului 

judeţean Prahova. Aţi văzut materialul. Deci, nu este o rectificare de fond, pentru 

că, constataţi cu toţii că rectificarea va fi după ce va trece FMI-ul pe la noi, am 

constatat cu toţii. 

 Deci, aici a fost vorba de a interveni cu 5.000 lei noi la transportul unor 

containere pentru Gornet. 

 Este vorba de a interveni pentru Căminul de la Băicoi cu nişte cheltuieli 

eligibile şi cu alte cheltuieli mărunte pentru Direcţia de protecţia copilului, 24.000 

lei la Căminul de la Plopeni, unde se desfăşoară operaţiunile de reparaţii. 

Deci, nu s-a umblat la alte sume, aşteptând ca rectificarea să o facem 

după ce devine oficială, după trecerea FMI-ului. Dacă aveţi probleme la acest 

capitol, la acest proiect de hotărâre? 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 32 voturi pentru. 

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 3 este un proiect iniţiat de „Hidro Prahova” privind scoaterea 

din funcţiune, valorificarea şi casarea unor bunuri din proprietatea privată a 

judeţului Prahova, din lista bunurilor concesionate, pentru derularea Proiectului 

Apă - Canal. S-a ajuns la această etapă şi trebuie să facem acest lucru. Domnul 

director Pantea este aici. Dacă aveţi întrebări, vă explică la fiecare, în parte, despre 

ce este vorba. Vă rog. Vă atrag atenţia că proiectul este cu două treimi. Neavând 

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

cineva? În unanimitate. 

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 4, am pierdut procesul cu Academia Română şi se pune 

problema ca, „Conacul Bellu”, care a fost la noi în administrare din 1970, conform 

Testamentului ş.a.m.d., să treacă în proprietatea..., adică să revină în proprietatea 

Academiei Române, unde a fost atunci, după. Aveţi în faţă toate explicaţiile, toate 

lucrurile. Domnul Dobre, vă rog. 

 

Dl. Adrian Florin Dobre 

 Mulţumesc. Cu toţii ştim că la această clădire s-au făcut o serie de 

investiţii suportate de către Consiliul judeţean, din bugetul Consiliului judeţean, 

deşi clădirea respectivă se afla în litigiu. Întrebarea este: dacă această clădire se 

afla în litigiu, de ce s-au făcut investiţiile respective, pentru că era neclară situaţia 

juridică a clădirii?! Aceasta, în primul rând. Şi în al doilea rând, acum, existând 
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această decizie rămasă definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, cu privire la 

trecerea clădirii respective în patrimoniul Academiei, ce demersuri va face 

Consiliul judeţean, în vederea recuperării acestor investiţii făcute? Mulţumesc. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Da. Altcineva? 

O să dau eu răspunsul din câte ştiu. 

Deci, clădirea a fost afectată după cutremur, au început lucrările de 

restaurare din 1998, au continuat de-a lungul anilor, până în 2010. Nu s-a crezut 

niciodată că Academia Română îl va revendica, pentru că, conform hotărârii de 

atestare a patrimoniului, l-am avut noi în proprietate. Era normal să îl conservăm şi 

să îl punem în funcţiune, de aceea am făcut cheltuielile pe ei. Hotărârea este din 

2001. Nu ne-am gândit că în 2010 Academia Română insistă atât de mult, pentru 

că în 2006, domnul Ionescu ştie, îşi aduce aminte, s-a respins notificarea formulată 

de Academia Română şi au continuat lucrările. Aceasta este, de fapt, istoria. În 

2006 Academia Română a vrut să îl ia, după aceea s-a respins de către Consiliul 

judeţean de atunci, prin dispoziţia preşedintelui, iar în 2011 s-a promovat un apel 

cu noua conducere a Academiei Române, care a fost şi pe televizor şi Casa Coandă 

şi alte Case. Noi am pierdut. 

Sigur că ceea ce facem noi azi, că nu putem să ne opunem unei hotărâri 

definitive şi irevocabile şi vom deschide acţiune civilă pentru recuperarea 

investiţiilor făcute de Consiliul judeţean, până la data când ei au cerut proprietatea. 

Deci, noi considerăm că astăzi  luăm act de aceasta. Azi am luat act de punerea în 

executare a hotărârii. 

Poftiţi, domnul Cornea. 

 

Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

Fiind vorba de Academia Română, nu ne putem opune trecerii către 

Academie. Singura problemă care ar trebui rezolvată, sub o formă sau alta, poate 

cu guvernanţii: suma aferentă să revină Consiliului judeţean, să o folosim în altă 

parte. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Da. Alte observaţii sunt? Supun la vot. Poftiţi. 

 

Dna Jenica Tabacu 

Într-un fel, aţi anticipat. Voiam să vă întreb dacă ştiţi ce va face 

Academia cu acel loc, pentru că este un muzeu foarte interesant, foarte frumos, 

care se bucură de aprecierea turiştilor şi ar fi păcat să nu rămână acea clădire, să nu 

găzduiască acea clădire muzeul care există. Piesele, înţeleg că sunt ale Muzeului de 

Istorie şi Arheologie Prahova, nu? 

 

Dl. Mircea Cosma 

Conform acestei sentinţe, cinci ani funcţionează ce este, deci, tot muzeul. 

După cinci ani, o să vedem, dar până atunci o să fie alt Consiliu. Dar pentru primii 

cinci ani am putut să vă răspund, că aşa este sentinţa dată. Alte observaţii? Şi 
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clădirea nu pleacă de acolo. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? În unanimitate. 

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 5 vă informăm că s-au terminat lucrările pe Banca Mondială 

a Centrului - model de ocrotire a persoanelor-, la Urlaţi. Dacă vă aduceţi aminte, s-

a votat pentru neeligibile în urmă cu patru ani, cei care aţi fost. Lucrarea este 

terminată şi, conform acelui contract de atunci, trebuie înfiinţată ca instituţie de 

asistenţă socială separată. Pentru a putea să se înfiinţeze, trebuie să dăm noi acest 

proiect de hotărâre, ca să înfiinţăm Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 

adulte cu handicap Urlaţi, model european cu 50 de paturi, - noul tip care s-a 

promovat în fiecare judeţ câte unul, printre care şi la noi, unu, cu organigramă, cu 

tot ce trebuie -, urmând ca Direcţia de Protecţia Copilului să desemneze 

conducătorul şi celelalte. Lucrarea fiind terminată, cine vrea poate să meargă să o 

vadă. Comisia de recepţie se convoacă peste două săptămâni, deci, cvasi... Aveţi 

probleme? 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 32 voturi pentru. 

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 6 este un proiect de hotărâre pentru modificarea statului de 

funcţii la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor. Doamna comisar - şef este 

aici, doamna Zecheru, are toate aprobările de la Ministerul Afacerilor Interne, de la 

Direcţia pentru Evidenţă a Persoanelor. De fapt, se propune modificarea statului de 

funcţii: un post vacant de inspector, clasa I, grad asistent, se transformă în post 

vacant de inspector, clasa I, grad principal, din clasa 34 - funcţie publică, se duce la 

clasa 39. Are toate avizele, toate aprobările. Dacă aveţi probleme cu acest proiect 

de hotărâre? Dacă nu aveţi, îl supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate. 
 

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

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 7 este o modificare a statului de funcţii la Spitalul Obstretică  

Ginecologie. Este vorba de absolvirea cu adeverinţă a unor cursuri de către... şi 

aveţi în spate toate adeverinţele, toate diplomele şi se propune modificarea, nu 

creşterea numărului de personal, ci modificarea pe funcţii. Supun la vot. Cine este 

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

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 8 este un proiect de hotărâre privind modificarea 

componenţei Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova. Inspectoratul 
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judeţean de Poliţie, Ministerul Afacerilor Interne revocă din componenţa Comisiei 

pe domnul Dorin Dumitran şi propune pe doamna Roxana Ardeleanu, ca 

reprezentant. Doamna Roxana Ardeleanu este aici, cred. 

 

Dl. Mihail Pavel 

A fost la Comisie. 

 

Dl. Mircea Cosma 

A fost la Comisie. A văzut-o Comisia.  Supun la vot proiectul de 

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

unanimitate. 

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 9 este un proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în 

folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul în care ne aflăm, în sensul că, făcând 

noi o evaluare a tuturor birourilor ocupate de aici, nu le luăm la nimeni niciunul, 

dar sistematizăm. Primăria să fie numai la un etaj, primăria municipiului, că avea 

două birouri la etajul patru, unul la etajul cinci, două în altă parte şi ne-am gândit, 

ne-am înţeles cu primăria ca aici să ia tot ce au la etajul opt, toate birourile şi 

celelalte să devină set compact al Consiliului judeţean, mutându-i pe ai noştri de la 

opt, sau de unde erau, luându-se, de asemenea, pentru verificarea fondurilor 

europene, un birou la Organismul Intermediar Regional al Regiunii 3 Sud - 

Muntenia, mărindu-se puţin spaţiul pe care îl are, având în vedere şi importanţa pe 

care a avut-o în vizarea, mai nou, de către ei, a tuturor situaţiilor. Dacă aveţi 

probleme? Aceasta este cu două treimi, de aceea v-am prezentat-o. Dacă nu sunt 

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

cineva? 

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 10 este proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei la 

UNCJR, care este aprobată în buget, numai să dăm drumul la cheltuială. Şi acum 

trebuie la fiecare cheltuială, chiar dacă este în buget, să dăm o hotărâre, că dăm 

drumul la cheltuială? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Pentru alocaţia pe anul 2014, așa a fost dată... 

 

Dl. Mircea Cosma 

Dar nu am prins-o în buget? 

 

Dna Maria Dovîncă 

 Ba da. 
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Dl. Mircea Cosma 

Şi? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Dar exista hotărâre pentru alocarea pe 2013. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Da. O practică financiară nouă, sau cum? Dacă aveţi observaţii? Aceasta 

este stabilită prin UNCJR, 1 leu de cetăţean, sau 1,50 lei, cât mai este acum? Supun 

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

unanimitate. 

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 11 este plata cotizaţiei la ARE. Recent, am avut delegaţi la 

ARE, în vreo două locuri, la Luxemburg, la... Cine a fost la Luxemburg? Frumos, 

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

cineva? În unanimitate. 

 

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

 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 12 este atribuirea unor licenţe speciale de traseu. Dacă aveţi 

probleme? Domnul Şepşi... 

 

Dl. Daniel Şepşi 

Eu o să mă abţin. 
 

Dl. Mircea Cosma 

... nu participă la vot. Aceasta ştiu. 

Sunt probleme cu aceste curse speciale? Nu. 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 31 voturi pentru. 
 

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 13 este vorba de indicatorii de la drumul DJ 207 Şotrile - 

Câmpina. Aveţi indicatorii în anexă, sunt banii care sunt veniţi pe Ordonanţa nr. 28 

şi pe Ordinul nr. 451. S-a terminat proiectul, să ne apucăm de treabă. Dacă aveţi 

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

se abţine cineva? 
 

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

Dl. Mircea Cosma 

La punctul 14, am ţinut concursul, nu noi, ci Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, conform hotărârii Consiliului a câştigat domnul Bocioacă, îl 
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cunoaşteţi. Bocioacă Alexandru Ion a câştigat concursul. Avem în spate, inclusiv 

răspunsul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dacă aveţi probleme? 

 

Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

Comentarii.  

 

Dl. Mircea Cosma 

Comentarii? La punctul acesta? 

 

Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

Da. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Da, vă rog. 

 

Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

La domnul Bocioacă, cu numirea. 

Eu doresc să îi urez succes şi o bună colaborare cu întreg Consiliul 

judeţean. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Da. Mersi. Altcineva? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

(Începând cu punctul următor, domnul consilier judeţean Gheorghe 

Necula a participat la lucrările şedinţei). 

 

Dl. Mircea Cosma 

A venit domnul Necula.  

Ultimul punct, Diverse. Dacă aveţi. Următoarea şedinţă, când doriţi? 

Diverse. Poftiți. 

 

Dl. Adrian Florin Dobre 

Zilele trecute am avut şedinţă la „Hidro Prahova” şi acolo s-a rediscutat 

situaţia proiectelor pe fonduri europene în diverse localităţi. De asemenea, am 

discutat şi cu primarul Botoacă, de la Comarnic... Înţeleg că a existat o perioadă de 

aproximativ o lună de zile în care firma respectivă pur şi simplu nu a mişcat un pai 

în acea localitate, localitate care este..., arată de la un cap la altul, nu putem să 

spunem altfel şi, din acest motiv, sunt foarte multe sesizări din partea cetăţenilor 

ş.a.m.d. Bun. Este de înţeles faptul că atunci când te apuci să faci o astfel de 

investiţie nu poţi să o faci fără să faci deranj, dar, totuşi, eu cred că dacă noi facem 

front comun, Consiliul judeţean, „Hidro Prahova”, primăria ş.a.m.d., cred că putem 

să îi mobilizăm pe cei care lucrează acolo şi să îşi termine investiţia, măcar în 

termenul pe care şi l-au propus din nou şi nu în termenul care a fost stabilit iniţial, 
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pentru că uşor - uşor trece timpul, se apropie şi toamna ş.a.m.d. şi nu avem nevoie 

de situaţii în care oamenii să nu poată ajunge acasă în condiţii de securitate şi cu 

nămolul până la genunchi. Cred că va trebui să ne aplecăm asupra acestei situaţii 

de la Comarnic şi, din câte înţeleg, mai sunt, dar, bine, nu de aceeaşi anvergură, 

situaţii similare şi în alte localităţi. Mulţumesc. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Domnul Pantea, vreţi să daţi vreun răspuns? 

 

Dl. Dumitru Pantea 

Nu, am discutat încredinţarea. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Când este primul comandament? 

 

Dl. Dumitru Pantea 

Cei de la Comarnic, Grossmann, au termen până luni să atace DN1, în 

situaţia în care... 

 

Dl. Mircea Cosma 

Altcineva? Domnul doctor Belaşcu. Vă rog. 

 

Dl. Mihai Belașcu 

În 10 mai, anul acesta, Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din 

România face parte din Federaţia Europeană a Medicilor salariaţi. 

În 15 mai a fost Ziua europeană de proteste a medicilor salariaţi. 

Am primit de la Federaţia Internaţională trei afişe. Noi le-am reprodus şi 

tradus. Personal, am fost la toate spitalele din judeţ. La Spitalul Judeţean, după 15 

minute mi s-au rupt şi mi s-au scos afişele de pe pereţi. 

Federaţia Europeană are relaţii strânse cu Comisia Europeană, cu 

Parlamentul European, are peste 26 de Federaţii Naţionale, trece peste Uniunea 

Europeană şi Camera Federativă, are drepturi depline. Anul viitor, probabil, va 

obţine un post de vicepreşedinte. Ceva de neimaginat, să ţi se rupă afişele după 

două minute după ce le-ai afişat şi din motivul că a doua zi venea domnul Ministru 

al Sănătăţii, cu care am avut o altă discuţie. Având în vedere că la Ministerul 

Sănătăţii au fost vreo şase miniştrii cu „B”, care toţi au capotat înainte de timp, 

zicând aşa le-am spus întotdeauna, aceasta vă spune Belaşcu, tot unul cu „B”. 

Al doilea lucru, Camera Medicilor nu a avut acces la examenul de 

manager, nici la Spitalul Judeţean, nici la Maternitate, nici la Pediatrie. Cerând 

acest lucru, domnul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Spitalului, 

Gheorghe Rizea, ne spune aşa: că prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean 

Prahova, nr... din 16.08, în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

concursului de manager în Spitalele publice, sub tutela Administraţiei judeţene, la 

art. 6 din Regulament se stipulează clar componenţa Comisiei de concurs, care nu 

prevede un observator. Noi am trimis o cerere în care am motivat că avem dreptul.      

În 29 noiembrie, s-a semnat la Ministerul Muncii, contractul colectiv de muncă la 
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nivel de Sector de sănătate, activitate - sănătate veterinară 2013 - 2014, care intră 

în lege exact de la data semnării şi care este o dată izvor de drept, interpretarea 

Curţii Constituţionale, ca şi lege. În Constituţie scrie că, Convenţiile sunt 

obligatorii şi se îndeplinesc de către toţi care le-au semnat, având în vedere că atât 

Spitalul judeţean, cât şi Spitalul Obstetrică şi Ginecologie sunt semnatari ai acestui 

contract, având în vedere că este minim şi obligatoriu, având în vedere că, în toate 

concursurile, comisii, tot ce prevede activitatea din domeniul sanitar, mai ales 

concursuri, examene, avansări, dezavansări, este obligatoriu prezenţa 

reprezentanţilor Sindicatelor Medicilor. 

Doi. Observator s-a permis şi în Crimeea, în situaţia aceasta deosebită, 

chit că i-a mai închis, i-a mai eliberat ş.a.m.d. Nu se poate să fii observator în 

Crimeea şi să nu fii observator în Prahova. Noi vă cerem, Consiliului judeţean, să 

se elimine această discriminare faţă de un Sindicat al Medicilor. Noi ştim, medicii 

nu prea depind foarte mult de administraţie, să poţi să le spui una şi alta. Nici 

Ministrul Sănătăţii, am cerut să facem parte din Comisia unde a venit domnul 

Secretar de Stat, care a început cu un off-side, de exemplu el a vrut de la început să 

dea afară directorul, lucruri minime de administraţie, nu ai voie să dai pe nimeni 

afară înainte de a veni într-o comisie - ca idee, să ştiţi. Toată lumea tot vorbeşte de 

absolutul perfect „Arafat”. Nimeni nu poate cere să îl dai pe unul afară, aceasta 

este ceea ce s-a şi întâmplat, până la urmă. Noi am cerut să ne dea şi dacă a scris în 

acest referat, dacă a cerut el la telefon bolnavi de la serviciile Spitalului judeţean şi 

în ce condiţii. A cerut bolnavi, pe răspunderea lui, să fie trimişi la Bucureşti, nu 

ştiu, nu ne-a răspuns Ministerul Sănătăţii. Ministrului i-am spus, dar am avut la 

dânsul o consfătuire în 24, multe aspecte pe care lumea nu le ştie de la Spitalul 

judeţean. L-am rugat pe Ministru să ne dea detalii foarte mari, într-adevăr, cu ce a 

fost la Spital. Dumneavoastră vă cerem să se anuleze această Dispoziţie, prin care 

la concursurile de manager, noi nu avem voie să mergem. Nu se poate să numeşti 

şi Comisia, numeşti şi cine nu vine şi îţi numeşti şi managerul, nu se poate aşa ceva 

într-un stat democrat. 

Şi al doilea, tot la aceasta, ne-a răspuns, cumva hilar, că în timpul 

examenului nu are voie nimeni să iasă din sală. Păi, normal că nu are voie, nu 

trebuie să scrii într-un articol. Noi vă mulţumim, la Spitalul judeţean, Maternitate, 

la toţi membri ai Camerei Medicilor, din 24 ianuarie 1990. Acest Sindicat de atunci 

face parte. 

 

Dl. Mircea Cosma 

Mulţumim. 

Cine doreşte să îşi facă endoscopie în cea mai modernă linie din ţară, s-a 

pus în funcţiune astăzi la Spitalul judeţean, graţie finanţării de către Consiliul 

judeţean Prahova. Sper să fie toată lumea sănătoasă. Se fac şi pregătiri şi este 

dotată cu toate tipurile de extractoare, de tot ce vreţi, astfel încât ce s-a întâmplat 

săptămâna trecută, când o fetiţă a rămas cu un os de ... şi a trebuit dusă la 

Bucureşti, nu se mai poate întâmpla, pentru că şi Spitalul judeţean s-a dotat cu cea 

mai modernă linie endoscopică care există pe piaţă. 

Dacă nu mai sunt probleme, eu îmi fac datoria să vă anunţ că în sfârşit şi 

Prahova are un europarlamentar get - beget, a mai avut o dată, dar, în sfârşit, are  
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