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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Prahova 

din data de 30 septembrie 2015, ora 15,00 

 

 

  La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 292 din 

28.09.2015 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi următorii 

28 de consilieri judeţeni: Radu Cezar Liviu Ionescu, Ciolac Dan, Cornea Dănuţ 

Marcel, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, Dobre Adrian Florin, Dosaru Elena 

Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Fenichiu Ion Marius, Ionică Ion, Manta Adrian, 

Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai 

Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, 

Petrescu Victor, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, 

Tabacu Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter David Andrei. 

  Au lipsit doamna consilier judeţean David Simona şi domnii consilieri 

judeţeni Toader Bogdan Andrei, Donache Gheorghe, Enescu Rareș Dan, Meşca 

Darius Dumitru, Neagoe Dumitru Daniel, Nică Remus Iustin şi Şepşi Daniel. 

  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; dl.Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei 

absorbţie fonduri europene; dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole 

Județene Prahova; dl. Robert - Adrian Stănescu, şeful Serviciului transport din 

cadrul Direcției tehnice; dl. Cristian Topală, şeful  Serviciului administrare clădiri; 

dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane şi reprezentanţii presei. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Bună ziua! 

  O să avem o şedinţă, sper eu, foarte scurtă. Ea a fost convocată de 

urgenţă. 

  Deci, o şedinţă extraordinară cu o rectificare de buget pe două direcţii 

principale. 

  În primul rând, este vorba despre mult aşteptata majorare a plafonului 

privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru Consiliul judeţean 

Prahova, care este venit prin două decizii ale Direcţiei de Finanţe Publice: una care 

însumează 3,210 milioane şi cealaltă, este vorba de suma de 1,424 milioane de lei. 

  În total, aceste două sume care majorează plafonul de cheltuieli maxim 

de personal, asigură salariile normale până la sfârşitul anului – ştiţi că aveam o 

descoperire şi acolo – şi mai asigură şi creşterea de 12% pentru aparatul propriu al 

Consiliului judeţean şi toate instituţiile subordonate, mai puţin Şcolile speciale, 
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care au un regim special de finanţare, exceptând o lună de plată pentru Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială. 

  Dar, înţeleg de la doamna director economic, că mâine chiar se va face o 

solicitare către Direcţia de Finanţe Publice, care ne-a şi dat o adresă, că va mări 

plafonul şi cu această sumă, ca să fie acoperită şi ultima lună rămasă descoperită, 

să spunem, din punct de vedere al plafonului, pentru Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială. 

  Şi, un alt punct de rectificare: este vorba de faptul că, pe cota de 11,25%, 

Consiliul judeţean a încasat peste programul anual, la momentul de faţă, suma de 

4,5 milioane de lei, sumă care se rectifică şi merge, în parte, pentru acoperirea 

creşterilor salariale, acestor creşteri de 12% şi, în parte, merge pe Bunuri şi 

servicii. 

  Deci, am avut noroc şi că am avut această încasare suplimentară, cu 

depăşirea programului anual, încă din luna septembrie şi avem aceşti bani la 

dispoziţie pe care putem să îi folosim, parţial, pentru asigurarea acestor creşteri 

salariale. 

  Dacă sunt întrebări? Vă rog! Are un singur punct ordinea de zi. Vreau să 

vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. 

 
  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi pentru, cu 

următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al Județului și 

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

2015 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Prahova. 

   

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Domnul Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulţumesc. Cu toţii am fost de acord şi atunci când am aprobat, la 

şedinţa anterioară, de principiu, pentru că nu aveam plafon, această majorare cu 

12% şi, din câte am citit în Expunerea de motive şi, cum aţi susţinut şi 

dumneavoastră, se referă la toate instituţiile din subordinea Consiliului judeţean şi, 

în aceeaşi măsură şi majorarea plafonului pentru acordarea acestei creşteri şi către 

Spitalul judeţean, cu 12%. 

  Totuşi, aş vrea să fim foarte atenţi... A, decât plafonul pentru acoperirea 

salariilor. Corect, aşa este. 

  Înţeleg că, pentru învăţământ, există o lege specială, care a fost... și s-au 

acordat două majorări de câte 5% şi, de data aceasta, nu se prevăd sume. 

  Problema este în felul următor - şi am mai discutat şi la şedinţele 

anterioare -. Da, într-adevăr, salariile din sistemul public sunt foarte mici, poate că, 

de aceea, pe anumite sectoare nu avem performanţe. 
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  Cred că va trebui, totuşi, să avem şi o astfel de analiză. 

  Dacă tot majorăm salarii, haideţi, să avem şi o analiză, să vedem exact 

care sunt sectoarele unde avem probleme şi unde ar trebui făcute anumite ajustări 

de personal, sau unde să găsim nişte variante de lucru în care personalul care este 

performant să primească nişte sporuri în plus. 

  Acesta ar fi un subiect. 

  Al doilea subiect: anul viitor ne aşteaptă nişte cheltuieli nedorite de noi 

şi, ştiţi foarte bine la ce mă refer, sunt aceste lucrări pe Fonduri europene unde, cu 

siguranţă, din bugetul Consiliului judeţean se vor duce sume importante de bani. 

  Mă refer la... dau un singur exemplu: ieşirea, acel sens giratoriu 

suspendat, la ieşirea din Ploieşti, pe la Spitalul Judeţean. 

  Eu cred că trebuie să analizăm aceste lucruri şi ştiu că data trecută noi 

am şi spus şi sperăm ca la şedinţa viitoare să primim o analiză privind impactul pe 

care îl are această majorare de 12% asupra bugetului pe 2016 şi, în coroborare cu 

cheltuielile pe care o să le susţinem, cu greu, cred, pentru acoperirea lucrărilor care 

trebuiesc făcute la acele proiecte pe Fonduri europene, ce nu vor fi finalizate până 

la sfârşitul acestui an, să nu ne trezim că suntem cu mult pe minus şi să ştim din 

timp aceste lucruri, pentru a găsi acele variante de lucru, ca să putem să susţinem, 

din punct de vedere financiar, toate aceste cheltuieli suplimentare pe care le va 

avea Consiliul judeţean, pe lângă cheltuielile pe care le-am avut până în prezent. 

Mulţumesc. 

 
  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Altcineva mai doreşte să intervină? 

  Dacă nu, o să vă spun că singura cheltuială suplimentară pe Fonduri 

europene, este posibilă doar la acel sens giratoriu, pentru că celelalte două mari 

proiecte, Master Planul de apă - canalizare şi Master Planul de deşeuri, se fazează, 

adică se amână lucrările care nu se finanţează, pentru exerciţiul financiar următor. 

  Deci, acolo nu sunt probleme. 

  Singura problemă este la acest Pasaj, unde s-ar putea să avem ceva 

cheltuieli pentru... 

 
  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Deci, atenţie şi la fazare! 

  Într-adevăr, nu cheltuim din bugetul propriu, dar banii pe care noi ar fi 

trebuit să îi primim pe următorul exerciţiu bugetar 2014 - 2020 pentru realizarea 

unor noi proiecte şi priorităţi pe Fonduri europene, se diminuează cu sumele care 

vor fi fazate. Aşa va fi. 

 
  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  O.K. Haideţi, să supunem la vot şi hotărârea! Cine este pentru? Dacă este 

cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 
  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi pentru. 
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