ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova
din data de 13 aprilie 2021, ora 16:00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 373 din
12.04.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova
și următorii 32 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian,
Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel
Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru
Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu RareșDan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat CătălinAdrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache DumitruDan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc RodicaMariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă
Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
Au lipsit domnii consilieri județeni Ardeleanu Vasile și Teju Sorin.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de drept,
doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova au participat:
dna Anna Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean Prahova; dna
Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și
Administrație Publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice;
dna Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții
Publice; dna Magdalena Daniela Muscalu, directorul adjunct al structurii Arhitect Șef
și dl George Cătălin Guran, consilier la Direcția Proiecte cu Finanțare Externă.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Facem întâi prezența, da?

X
X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și Apostol
Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și consilierii
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Băzăvan Ionela-Daniela,
Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena,
Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel,
Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță BeatriceAlexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen,
Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae,
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Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian,
Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și
Țurcanu Andrei-Cosmin.
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
Domnule Enescu, ați propus ceva... Vreți să propuneți ceva vis-a-vis de ordinea
de zi, până să o supun? Spuneți, că după aia o supun...
Dl Rareș Dan Enescu
Da, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi!
Grupul nostru avea o întâlnire deja programată până să convocați ședința de
consiliu și vă propune printre primele proiecte pe care să le discutăm: nr. 8, 10 și 11.
Dl Dumitru Tudone
Haideți și 9, să fie la pachet...
Dl Rareș Dan Enescu
Noi nu considerăm că are un caracter de urgență ședința, de aceea am trecut pe
acestea primele. Poate să fie și 9, nu avem niciun fel de problemă, mai ales că noi nu
considerăm că e o ședință care necesită maximă urgență și v-aș întreba care este
maxima urgență la toate astea, având în vedere că vreo două le modificăm, față de
data trecută.
Și o rugăminte foarte mare...
Dl Iulian Dumitrescu
Prahova pe primul loc, e urgența.
Dl Rareș Dan Enescu
...știți că voturile exprimate pentru partidul nostru reprezintă circa 30% din
locuitorii Județului Prahova și vă rugăm să ne consultați și pe noi când se face o
discuție despre buget, până convocați ședința ordinară cu privire la buget.
De asemenea, din nou, Rapoartele, Referatele de aprobare, nu au fost semnate
de cei care le-au emis.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Apreciem observațiile domnului consilier. Totdeauna sunt binevenite, în spiritul
democrației care vreau să domine totdeauna în Consiliul județean.
Domnule Tudone, aveți și dumneavoastră vreo mică observație?
Dl Dumitru Tudone
Da.
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Dl Iulian Dumitrescu
Dar doar una, vă rog.
Dl Dumitru Tudone
Doar una singură. Voiam să-l întreb pe domnul Enescu, pe mandatul trecut,
când voturile PNL reprezentau 60% din județ, de câte ori au fost consultați?
Dl Rareș Dan Enescu
În primul rând nu reprezentau 60% din voturile prahovenilor, reprezentau mai
puțin. Și colegii de la PNL erau consultați de fiecare dată când s-a discutat despre
fondurile Consiliului județean.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Cu toate astea, putem să supunem la vot ordinea de zi cu observațiile sau cu
propunerea făcută de domnul Enescu.
Iar în ceea ce privește bugetul, mi se pare o observație pertinentă și o să rog
stafful, vicepreședinții, county managerul și pe toți ceilalți să ia act de ce a spus
domnul Enescu, dar nu doar să ia act, ci și să acționeze în consecință, că luatul actului
nu ar ajuta la prea mult.
Acestea fiind spuse, dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi, cu observațiile
sau cu mutările propuse de domnul Rareș Enescu.
Dl Rareș Dan Enescu
8, 9, 10, 11.
Dl Iulian Dumitrescu
Începem cu: 8, 9, 10, 11. Îl lăsăm pe domnul Țaga, cred ca să...
Dl Dumitru Tudone
1, 2, 3, 4, 5 - rămân la ordinea de zi , după care se completează cu 8, 9, 10, 11.
Dl Iulian Dumitrescu
Așa, domnule Enescu?
Dl Rareș Dan Enescu
Și așa.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord pentru realizarea
obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Comarnic” - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord pentru realizarea unor
Investiții Teritoriale Integrate - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 43 din 18.03.2021 referitoare la aprobarea acordului între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ Teritoriale
din Județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru
investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul
Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
5. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul
public al orașului Boldești-Scăeni în domeniul public al județului Prahova - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
6. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului Județean Prahova din data de 18 martie 2021.
7. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului Județean Prahova din data de 26 martie 2021.
8. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean
Prahova din data de 31 martie 2021.
9. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului Județean Prahova din data de 01 aprilie 2021.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului județean nou validat
în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisia nr. 6.
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean în calitate
de reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Ploiești Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisia nr. 6.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Ordinea de zi adoptată, cu modificările propuse de domnul Rareș Enescu.
Trecem la punctul unu, pe ordinea de zi - Depunerea jurământului de către
consilierul județean nou validat.
Avem un consilier județean nou validat: domnul Țaga Gabriel.
Doamna secretar sau stafful, știți ce aveți de făcut.
Noi, cei prezenți, cred că ar trebui să ne ridicăm. Așa era?
Dl Gabriel Țaga
Bună ziua!
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Subsemnatul, Țaga Gabriel, consilier în cadrul Consiliului Județean Prahova, în
conformitate cu prevederile art. 116 alin (5), art. 117 alin (1) și art. 172 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului judeţean următorul jurământ:
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor judeţului Prahova. Aşa
să îmi ajute Dumnezeu!
Vă mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumim, domnule Țaga.
Bine ați venit în rândul consilierilor județeni!
Avem mari speranțe de la dumneavoastră. Avem nevoie de expertiza
dumneavoastră, de priceperea și de inteligența dumneavoastră.
Acestea fiind spuse, trecem la punctul 2 (devenit 6) pe ordinea de zi ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului
Județean Prahova din 18 martie 2021.”
Dl Rareș Dan Enescu
Să începem cu proiectul nr. 8, v-am spus!
Dl Iulian Dumitrescu
8, nu?
Dl Rareș Dan Enescu
8, 9, 10, 11.
Dl Iulian Dumitrescu
8, 9, 10, 11 și apoi celelalte.
Am înțeles bine, da? Ok. E în regulă.
Începem cu punctul nr. 8...
Dl Dumitru Tudone
Domnule președinte, conform Regulamentului...
Dl Rareș Dan Enescu
Ordinea de zi s-a aprobat cu modificările, cu propunerile făcute...
Dl Dumitru Tudone
1, 2, 3, 4, 5, completat cu 8, 9, 10, 11 – așa am votat.
Dl Iulian Dumitrescu
Așa s-a votat, da?
Dl Rareș Dan Enescu
Proiectul cu domnul Țaga, cu depunerea jurământului.
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După aceea să putem și noi să ne retragem, dacă nu, ne retragem acuma. Ce să
zic, ne presează și pe noi timpul.
Dna Hermina Adi Bîgiu
Dacă nu sunt obiecții la procesele-Verbale trecem repede.
Dl Dumitru Tudone
... Procesele - verbale, până acuma terminam.
Dl Iulian Dumitrescu
Haideți, ce tot...
Dna Hermina Adi Bîgiu
E nefiresc.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul 10 (devenit 4) pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 43 referitoare la aprobarea acordului
dintre Prahova și unele UAT-uri, în vederea realizării documentațiilor tehnicoeconomice pentru „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din
Județul Prahova”.
Aviz...
Observații?
Dna Hermina Adi Bîgiu
S-au schimbat și le-am încurcat.
Haide-ți să trecem la Procesele - verbale, ca să nu stricăm nimic, rugăminte.
Aprobăm, dacă nu sunt discuții, și apoi ordinea. Punctul nr. 6 (fost 8) este
,,Acord pentru realizarea obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Comarnic”.
Acela este punctul 6, care a devenit...
Dl Dumitru Tudone
8 a devenit 6.
Dna Hermina Adi Bîgiu
8 a devenit 6.
Și să trecem cu Procesele - verbale, să respectăm modul în care a fost aprobată
ordinea de zi.
Dl Iulian Dumitrescu
Înțeleg că vreți la punctul 6, nu?
Doamna secretar, i-a ghidați-mă!

vot.

Dna Hermina Adi Bîgiu
Să începem cu Procesele - verbale. Dacă nu sunt discuții, le supunem repede la

Dl Rareș Dan Enescu
Încă o dată: noi suntem presați de timp, Grupul nostru, și trebuie să plecăm.
Vrem să participăm să votăm ce ni se pare important și lăsăm un pic Procesele Verbale, că nu necesită o urgență să fie aprobate astăzi, dar asta este, sunt pe ordinea
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de zi, nu ne împotrivim. Doar să discutăm proiectele acelea: 8, 9, 10, 11, care au
devenit un alt număr acuma.
Probabil: 6, 7 sau cât vine...
Dl Iulian Dumitrescu
Am înțeles acum și deci începem cu...
Dl Dumitru Tudone
Comarnic.
Dl Iulian Dumitrescu
Am înțeles acum. Punctul 2 (fost 8). Acestea fiind spuse, începem cu - Proiect
de hotărâre privind aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investiții
„Variantă ocolitoare Comarnic”.
În scopul realizării obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Comarnic” și
pentru a se atinge interesul comun atât din punctul de vedere al creșterii gradului de
confort al locuitorilor și pentru reducerea gradului de poluare, se impune aprobarea
unui acord între Prahova și orașul Comarnic.
De fapt, toată lumea își dă seama de ce e vorba aici: vrem să facem o variantă
ocolitoare, ca să mai luăm din traficul de pe DN1.
Știți că am mai avut și Azuga, am mai avut și Bușteni. Eu zic că am găsit o
soluție și pentru Comarnic - un drum de vreo 5,5 kilometri care ar trebui să aibă un
impact mai mult decât pozitiv asupra vieții tuturor și a celor care sunt din Comarnic și
a celor care trec prin Comarnic, în drumurile lor în ce direcție vor merge.
Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. În unanimitate, acest
proiect de hotărâre a fost adoptat.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 3 (fost 9) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord
pentru realizarea unor Investiții Teritoriale Integrate.”
În vederea realizării unor Investiții Teritoriale Integrate, se va încheia un accord
între UAT Județul Buzău-UAT Județul Prahova-UAT Județul Vrancea și Asociația de
Dezvoltare Intracomunitară ,,Ținutul Buzăului”.
Observații? Comentarii? Întrebări?
Doamna Vasile, în două vorbe!
Dna Anna Maria Vasile
Deci, în cadrul acestui proiect de hotărâre se votează acordul de parteneriat care
stabilește că județul Prahova este liderul acestui parteneriat pentru a putea dezvolta
strategia pentru Investițiile Teritoriale Integrate, în aceste zone. Zonele respective,
cum spuneam și data trecută, sunt centralizate pe dezvoltări în ,,Zona vinului și a
fructelor”.
Dl Iulian Dumitrescu
Adică, atunci când spunem ,,dezvoltări”, ca să înțeleagă lumea: dezvoltări ce
înseamnă? Drumuri? Apă? Canal? Șosele?
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Dna Anna Maria Vasile
Dezvoltări, presupun: investiții pe infrastructură; investiții pe structuri private…
pe baza strategiei de dezvoltare… că putem face investiții în podgoriile private - toată
zona respectivă; infrastructură, depozite, fabrici și toate utilitățile necesare pentru
dezvoltarea acestei zone.
Dl Iulian Dumitrescu
Și până la cât se poate ridica ca valoare?
Dna Anna Maria Vasile
Valoarea este până la 150 milioane euro.
Dl Iulian Dumitrescu
Pentru toate trei UAT-urile. Bun, e în regulă.
Alte observații?
Dacă nu sunt, dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc. În unanimitate.
Următorul punct, 4 (fost 10) - Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 43 din 18.03.2021 referitoare la aprobarea
acordului între Prahova și diverse UAT-uri, în vederea realizării documentațiilor
tehnico-economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în
unele localități din Județul Prahova”.
Observații?
Dna Anna Maria Vasile
Dacă îmi permiteți?
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog, doamna Vasile!
Dna Anna Maria Vasile
Voiam să vă informez că în acest proiect al nostru că au fost incluse și orașele,
care ulterior, care după prima hotărâre, s-au hotărât să vină în parteneriat cu noi,
pentru a putea dezvolta zonele de gaze din toate orașele din Prahova.
Dl Iulian Dumitrescu
Mai concret!
Dna Anna Maria Vasile
Respectiv, s-au înscris, în momentul de față, pe lângă Urlați și Breaza care au
fost la început, a intrat și Sinaia, a intrat și Câmpina, a intrat și Plopeni, pentru a putea
să participe la... Sunt 53 de UAT-uri. Și Boldești, și Boldești-Scăeni.
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Dl Iulian Dumitrescu
Ca să înțeleg: inițial nu dorise, sau...
Dna Anna Maria Vasile
Nu comunicaseră. Nu au răspuns la solicitarea noastră. Au răspuns mai întâi
comunele, după care și Breaza, după care Urlați... Și acum i-am întrebat pe toți, măcar
să nu mai avem discuții și au revenit cu răspuns, spunând că vor să participe împreună
cu noi la acest proiect.
Dl Iulian Dumitrescu
E în regulă.
Mulțumesc.
Alte observații? Alte comentarii? Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc. În unanimitate.
Următorul punct, 5 (fost 11), cred că este cel cu Boldești-Scăeni, nu? - Proiect
de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al orașului
Boldești-Scăeni în domeniul public al județului Prahova.
Comentarii? Observații? Vă rog!
Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Vă mulțumesc.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier județean Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra și Sfîrloagă
Ludmila și domnii consilieri județeni: Enescu Rareș-Dan, Pințoiu Alin-Valentin și
Țurcanu Andrei-Cosmin s-au retras de la lucrările ședinței Consiliului Județean).
Dl Iulian Dumitrescu
Este Ok?
Mulțumesc domnul Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Și noi mulțumim!
Dl Iulian Dumitrescu
Următorul punct, 6 (fost 2) - Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței
extraordinare, de îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 18 martie 2021.
Observații?
Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Țaga Gabriel nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Următorul punct, 7 (fost 3) pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului - Verbal
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 26
martie 2021.
Comentarii? Observații?
Nu sunt.
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Țaga Gabriel nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Asta înseamnă unanimitate. Vă mulțumesc. Unanimitate din cei prezenți, da.
Următorul punct, 8 (fost 4) - Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 31 martie 2021.
Observații?
Nu sunt.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Țaga Gabriel nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Următorul punct, 9 (fost 5) - Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței
extraordinare, de îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 01 aprilie 2021.
Observații?
Nu sunt.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”.
(Domnul președinte, Iulian Dumitrescu și domnul consilier județean Țaga
Gabriel nu au participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Punctul 10 (fost 6) - Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului
județean nou validat în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean
Prahova.
Vă rog, propunere!
Dl Dumitru Tudone
Grupul PNL propune înlocuirea domnului Răzvan Constantin cu domnul
consilier Țaga, nou intrat, în Comisia de învățământ.
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Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Țaga va merge în Comisia de învățământ...
Supun la vot – să meargă în Comisia de învățământ, unde îi este locul de mulți
ani de zile. Ne bucurăm că abia acum am reușit să-l convingem să vină în Comisia de
învățământ a Consiliului Județean Prahova.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Domnul Țaga, felicitări!
Punctul următor. Am ajuns la punctul 11 (fost 7) - Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui consilier județean în calitate de reprezentant al județului Prahova în
AGA la Societatea „Ploiești Industrial Parc” S.A..
Propuneri?
Vă rog!
Dl Constantin Cristian Apostol
Domnule președinte, Grupul USR PLUS îl propune pe domnul Mihai Neagu în
locul domnului Bulearcă.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Mai sunt alte propuneri? Nu?
Atunci, dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Felicitări, domnule Neagu!
Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova, ca urmare a
încetării calității de consilier județean a domnilor Marius Felix Bulearcă și Dorin
Tudora și a desemnării domnilor consilieri județeni Sorin Teju și Cătălin Adrian Ignat,
precum și a modificărilor...
Dna Hermina Adi Bîgiu
În structura Arhitectului Șef.
Dl Iulian Dumitrescu
Observații?
Am uitat să spun: ca urmare a ieșirii la pensie, cu ,,surle și trâmbițe”, a doamnei
Luminița Iatan și a desemnării ca Arhitect Șef al Județului a doamnei Magdalena
Daniela Muscalu. Asta uitasem s-o spun.
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Dacă sunt alte observații?
De ce zâmbiți, domnule Ionică?
Dl Eugen Ionică
Felicitări!
Dl Iulian Dumitrescu
Nu am niciun merit în ceea ce privește vârsta unei persoane, să știți. Vârsta este
dată de data nașterii.
Dacă sunt alte observații?
Nefiind alte observații, cred că trebuie să supun la vot și acest proiect de
hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Avem și ,,Diverse”, astăzi?
Dl Dumitru Tudone
Nu.
Dl Iulian Dumitrescu
Nu avem ,,Diverse”.
Cu scuzele de rigoare și cu promisiunea ca măcar într-o săptămână să nu facem
o ședință de îndată...
Nu mai promitem nimic. Atunci, ne vedem data viitoare.
O zi bună și numai bine vă doresc!
Vă mulțumesc.
Ședința s-a încheiat la ora 16,30.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu
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