
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova 
din data de 10 noiembrie 2020, ora 10,00 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 362 din 
09.11.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 
consilieri județeni: Tudone Dumitru, Apostol Constantin-Cristian, Apostolache Mihai 
Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 
Bulearcă Marius Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, 
Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu 
Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-
Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana 
Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, Petrache 
Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, 
Toader Bogdan-Andrei, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-
Cosmin. 

La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi 
Bîgiu, secretarul general al județului Prahova. 

De asemenea, la ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului județean 
Prahova au participat următorii invitați: dna Alina Georgiana Tincă, directorul 
executiv al Direcției juridic contencios și administrație publică; dna Maria Dovîncă, 
directorul executiv al Direcției economice și dna Vasile Anna Maria, directorul 
executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă. 
 

X 
 

X                                   X 
 
 

Ședința s-a suspendat până la orele 12:40. 
 

 
X 
 

X                                   X 
 

 
S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova, Tudone Dumitru și Apostol Constantin-
Cristian, vicepreședinții Consiliului Județean Prahova și consilierii județeni: 
Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea 
Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, 
Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, 
Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu 
Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea 
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Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, 
Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju 
Sorin, Toader Bogdan-Andrei, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu 
Andrei-Cosmin.  

 
X 
 
 

X                                   X 
 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Buna ziua, stimați colegi! Scuze pentru întârziere și pentru toată tracasarea 

aceasta cu comisiile.  
Practic, ce facem astăzi, este ca un ,,proiect pilot” pentru ceea ce o să facem și 

pe viitor, când se mai deschide câte o sesiune de proiecte pe fonduri europene și 
constatăm că UAT-urile, să zicem, nu au capacitatea suficientă să acceseze, cum s-a 
întâmplat la aceasta, pe tablete. O să încercăm să intrăm în parteneriat cu UAT-urile, 
cu școlile în cazul acesta, și să facem aplicația pentru proiecte. 

O să vă citesc ordinea de zi, iar apoi o supun la vot, imediat.  
Ordinea de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
„Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 
județul Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii de conectare și acces 
Internet” - aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 6 și nr. 7. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în 
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”. 

Cine este împotriva ordinii de zi? Abțineri? Nu sunt. 
Presupun că toată lumea este ,,pentru” această ordine de zi. 
Vă mulțumesc! 

 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiectul „Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar 
de stat din județul Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii de conectare 
și acces Internet” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul 
Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-
2” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Pentru primul punct al ordinii de zi o să dau cuvântul doamnei Anna Maria 

Vasile, să vă explice despre proiect. 
Vă rog, doamna Vasile, scurt, dacă se poate! 
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 Dna Anna Maria Vasile 
Bună ziua! 
Proiectul acesta este făcut pentru 127 de unități de învățământ care au decis să 

lucreze în parteneriat cu Consiliul Județean. Este vorba despre punerea la dispoziție a 
unor tablete pentru 56 569 de elevi, a 4 300 de profesori - le dăm tablete grafice ca să 
poată să facă predarea online și în rest vom da laptopuri, calculatoare și camere web 
și tablete interactive, pentru fiecare școală în parte.  

Acești elevi, 56 569, sunt cei care nu au beneficiat de un alt ajutor de tabletă 
din alte surse: Ministerul Învățământului sau eventual alte primării. 

Întrebări? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
E în regulă. 
Întrebări sunt? Vă rog! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Da, domnule președinte. 
Cine este doamna? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Doamna Vasile, prezentați-vă, vă rog! 
 
Dna Anna Maria Vasile 
Sunt Anna Maria Vasile. Sunt directorul Direcției proiecte cu finanțare externă, 

din cadrul Consiliului Județean Prahova. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc! 
Alte întrebări, vă rog! 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Bună ziua! 
Aș avea și eu o întrebare pentru doamna Vasile. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Dacă Consiliul Județean este eligibil pentru acest tip de proiect? - Pentru că 

citind Ghidul, am văzut acolo enunțate mai multe categorii de beneficiari eligibili, dar 
nu am înțeles foarte bine și din discuțiile pe care le-am avut anterior cu cei din 
aparatul de specialitate, mi s-a spus foarte clar că: ,,Autoritățile Publice Locale, se 
referă la primării”.   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Doamna Vasile! 
 
Dna Anna Maria Vasile 
În Ghidul solicitantului este specificat foarte clar: ,,Autorități Publice Locale”.  
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Cum Codul Administrativ specifică: ,,Consiliul Județean ca fiind o autoritate 
publică locală”, dar mai mult decât atât, s-a solicitat și un punct de vedere de la 
Ministerul Fondurilor, care au răspuns că, Consiliul Județean Prahova poate să 
depună în parteneriat cu școlile, având în vedere că se vor da aceste tablete în 
folosință gratuită de către Consiliul Județean, pentru școli și elevi. Este o acțiune de 
interes județean, ca elevii din județ să poată să participe la ore.   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc, doamna Vasile! 
Alte întrebări, vă rog! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnule președinte, întăresc și eu spusele doamnei, legate de Codul 

Administrativ. Acolo este prevedere expresă - sunt definite autoritățile administrației 
publice locale. 

 
Dna Anna Maria Vasile 
Alte întrebări mai sunt? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mai sunt alte întrebări? 
Înțeleg că nu mai sunt. 
Avem aviz favorabil de la toate comisiile pe care le-am enumerat mai devreme. 
Supun la vot proiectul de hotărâre.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
Vă mulțumesc! 
În unanimitate, proiectul a fost adoptat.  

 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc! 
Trecem la al doilea proiect.  
Doamna Vasile, vă rog să ne spuneți câte ceva și despre proiectul nr. 2. 
 
Dna Anna Maria Vasile 
Pentru proiectul nr. 2 - este vorba despre ajutorul pe care-l putem oferi școlilor 

din județul Prahova, pentru a achiziționa măști și dezinfectante. 
În cadrul acestui proiect este vorba despre 191 de școli, care vor intra în 

parteneriat. Alte 14 școli beneficiind de mănuși, măști și dezinfectant, prin alte 
programe date de primării sau de Ministerul Educației. Se vor acoperi mănuși, câte 
două pe zi, pentru fiecare elev din învățământ, pentru 6 luni de zile, iar soluția 
dezinfectantă se va pune la dispoziție tot pentru o durată de 6 luni de zile. Ca să 
acoperim măcar prima fază a acestui... Sperăm să scăpăm de acest virus... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc, doamna Vasile! 
Întrebări? Vă rog! 
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Dl Nelu Iordăchescu 
Nelu Iordăchescu, sunt. 
Da, am și eu o întrebare pentru doamna director executiv, pentru că 

dumneavoastră ați întocmit Referatul tehnic de specialitate. 
Am văzut că Proiectul de parteneriat prevede ca fiecare partener să poată 

achiziționa, având personalitatea juridică, aceste materiale, adică să întocmească 
contracte de achiziție publică. Mi se pare că tu, prin asta, totuși... reducem valoarea 
totală a contractului care poate fi obținută..., deci, o valoare mai mică prin licitație, nu 
prin achiziție, prin atribuire directă. Sub pragul de aproximativ 90 mii euro, deci, 440 
mii, se poate face atribuire directă.  

Am înțeles eu greșit? Sau proiectul de parteneriat... 
 
Dna Anna Maria Vasile 
Cred că este o eroare, pentru că licitația se va face de către..., așa cum este scris 

în Acordul de parteneriat: activitățile sunt bine stabilite și bine definite. Este vorba de 
faptul că, Consiliul Județean va face achiziția și le va pune la dispoziție celor de la 
școli.  

Dacă scrie altfel, este o eroare.   
 
Dl Nelu Iordăchescu 
La digitalizare, e corect, am văzut.  
Deci, Consiliul Județean achiziționează... 
 
Dna Anna Maria Vasile 
La obligațiile liderului de parteneriat, pagina 3, spune că: ,,Liderul de 

parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de achiziție a 
contractului de achiziții publice de către ceilalți parteneri, în condițiile în care aceștia 
își doresc”. 

Dar o să modificăm, pentru că este vorba despre faptul că, Consiliul Județean 
va face această achiziție, ca să...     

  
Dl Nelu Iordăchescu 
Da, corect. 
Asta voiam să precizați. 
Deci, mi se pare mai corect să facă Consiliul Județean, nu fiecare... 
 
Dna Anna Maria Vasile 
...este o eroare, o să modificăm. 
 
Dl Nelu Iordăchescu 
Mulțumesc! 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
...cu următoarea observație: contribuția Consiliului Județean este 2%... Și 

primul proiect este...  
Să ne spuneți și contribuția Consiliului și sumele la ambele proiecte, vă rog! 
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Dna Anna Maria Vasile 
Deci, valoarea... 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnule președinte, am o rugăminte! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Să ne citească doamna, modificarea care s-a cerut, înainte de a trece la vot. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Evident. 
 
Dna Anna Maria Vasile 
,,Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziție publică, conform normelor în vigoare.” 
Se exclude: ,,de către ceilalți parteneri”.  
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Ok. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bun. E în regulă.  
Vă rog să ne spuneți de valoarea primului proiect... 
 

Dna Anna Maria Vasile 
Deci, primul proiect, proiectul cu tablete - valoarea totală este de 

93.957.214,20 lei, cu o cofinanțare de 2%, în valoare de 1.879?144,27; iar la 
proiectul pentru măști și dezinfectanți, valoarea totală este de... 

 
Dl Mihai Cristian Apostolache  
Îmi cer scuze! Puteți repeta, vă rog! 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Puteți să repetați, pentru că nu s-a auzit clar! 

 

Dna Anna Maria Vasile 
49.255.972,20, fără cofinanțare la proiectul cu dezinfectanți și măști.   
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bun. Mulțumesc! 
Deci, sunt 49,  aproape 50 milioane...  La primul contribuția este de 2%, la al 

doilea este fără... 
Dacă mai sunt întrebări la proiectul nr. 2?  
 

Dna Anna Maria Vasile 
La art. 4, trebuie să actualizăm suma, pentru că s-au făcut mai multe rectificări 

pe ultima sută de metri - 49 milioane, este suma la art. 4, de la Proiectul de hotărâre 
nr. 2;  49.255.972,20. Este notat greșit în proiectul transmis. Mă scuzați! 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Față de cât, că nu am înțeles?  
 
Dna Anna Maria Vasile 
Deci, era... În proiectul de hotărâre era scris: 48.772 ... se calculase ceva greșit 

sau ceva genul, iar valoarea totală a proiectului depusă, care se va depune în SMIS 
este: 49.255.972,20. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Cu micile erori de calcul și cu scuzele de rigoare, supun la vot și acest proiect. 
Cine este împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc mult de tot! 
Și la proiectul acesta cred că trebuia să spun că avem aviz de la comisii, dar 

după cum știți... sau știați deja. 
Vă mulțumesc! Vă urez o zi bună și scuze încă o dată pentru micile probleme    

din toată această ședință ad-hoc. 
 

 
Ședința s-a încheiat la ora 13:10. 
 
 
 

 
 Președinte,                Secretar  general, 

     Iulian Dumitrescu                                                      Hermina Adi Bîgiu  


