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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova 
din data de 15 decembrie 2020, ora 13,00 

 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 425 din 
14.12.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 35 
consilieri județeni: Andrei  Gabriel Stelu, Apostol Constantin-Cristian, Apostolache 
Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 
Bulearcă Marius Felix, Calotă Emil, 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, Matache Dumitru Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, 
Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, 
Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudone Dumitru, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-
Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin. 

A lipsit domnul consilier județean, Toader Bogdan-Andrei. 
La ședința extraordinară, de îndată, a 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: dl Ioan-Adrian Pițigoi, administratorul public 
- Consiliul județean Prahova; dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al 
Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; dna Anna Maria Vasile, 
directorul executiv al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă; dna Mihaela Irina 
Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții Publice, dna Maria 
Dovîncă directorul executiv al Direcției Economice și dl Bogdan Cristian Nica, 
manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 

 
X 
 
 

X                            X 
 

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova și consilierii județeni: Andrei  Gabriel 
Stelu, Apostol Constantin-Cristian, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, 
Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Calotă 
Emil, 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, Matache 
Dumitru Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, 
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Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju 
Sorin, Tudone Dumitru, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-
Cosmin. 

 
X 
 
 

X                           X 
 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua! 
Cu acceptul dumneavoastră, supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii proiectului și a încheierii unui acord 
de parteneriat pentru realizarea proiectului de infrastructură pe domeniul specializare 
inteligentă „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului Prahova - 
N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova”. 

Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, o abținere, domnul Rareș Enescu. 
 
Dl Alin Valentin Pințoiu 
O abținere și Alin Pințoiu. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Bun, mulțumesc! 
 
Dl Andrei Cosmin Țurcanu 
Abținere, Țurcanu Andrei. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cu 3 sau 4 abțineri, că nu am înțeles... Cu 3 abțineri suplimentarea ordinii de 

zi s-a aprobat… 
 
Dl. Alin Valentin Pințoiu 
Domnul președinte, scuze, sunt 4 abțineri. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
4 abțineri. 
 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de 

zi, cu 32 voturi „pentru” și 4 ,,abțineri”.  
 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
 Cu 4 abțineri, s-a aprobat suplimentarea ordinii de zi.  

  Supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea lui. Dacă sunt voturi 
împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 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 2020 
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT 
Județul Prahova și UAT Comunele: Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și UAT Orașul Slănic în vederea 
realizării obiectivului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 
județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici, aferenți proiectului „Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului 
„Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și Orașul Slănic” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii proiectului și a încheierii 
unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de infrastructură pe domeniul 
specializare inteligentă „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului 
Prahova - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova” - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă mulțumesc! 
  Trecem la ordinea de zi... 
  La punctul 1 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova”. 
   E vorba de o rectificare de buget pentru aparatura de la Spitalul Județean. Știți 
că data trecută am alocat 10%, acum am primit diferența de la Ministerul Sănătății, și  
practic rectificarea trebuie să o facem cu 1.349.000 lei sau 1.349 mii lei. 
  Mai este o sumă primită din fondul de rezervă al Guvernului, pentru DGASPC 
- e vorba de 2 milioane lei. 
  Mai este o reparație la DJ 214, acela care s-a rupt și acum trebuie să facem o 
variantă ocolitoare, Brebu - Pietriceaua este zona aceea, de 534 mii lei. 
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  În rest, sunt niște redistribuiri pentru asigurare funcționare, plus proiecte 
fonduri europene la DGASPC, diminuare în 2020 și mutat pe 2021, 2022 și 2023. 
Practic, nu au cheltuit nimic din banii aceia și îi mutăm pe următorii 3 ani. 
  Întrebări?    
 
   Dl Dumitru Tudone 
  Amendamentul, vă rog, dacă se poate. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Am un amendament pentru o sumă de 1000 de lei, pentru ,,Înființare rețea 
inteligentă de gaze în localitățile de pe Valea Slănicului: Cocorăștii Mislii, 
Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul 
Slănic”.  
  Practic, pentru punctajul de la depunere avem nevoie și de mia aceasta de lei - 
ca să zică că am început proiectul.  
  Dacă sunt întrebări, observații, vizavi de rectificările acestea? 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Domnule peședinte, dacă îmi permiteți? 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, sigur că da. 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Nu are legătură cu proiectul supus dezbaterii, dar vă rog să aveți în atenție în 
perioada următoare și o discuție pentru primăriile care nu reușesc să termine anul și 
mai au nevoie de niște bani. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Sigur se va mai face o rectificare bugetară, cred că în aceste zile. 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Vă mulțumesc! 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Cu plăcere. 
 
   Dl Dumitru Tudone 
  Întâi amendamentul. 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  Având în vedere că avem amendament cu suplimentarea sumei la parteneriate, 
ar trebui să spunem și de unde ar trebui să luăm banii. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Așa. 
   
  Dna Maria Dovîncă 
  Putem să îi luam din excedent, din ,,fond de casă” sau de la ,,bunuri și servicii”. 



5 
 

 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Da. Și ce trebuie să fac eu? 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  Trebuie să fie prevăzută și sursa. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Trebuie să spun în ședință de unde iau mia aceea de lei, îmi spune doamna 
director. 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Din ,,fondul de casă” sau de la ,,bunuri și servicii”. 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  De la ,,bunuri și servicii”. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  O să luăm, propun să luam mia aceea de lei de la ,,bunuri și servicii”. E corect? 
Da. 

Dacă nu sunt întrebări, aș supune la vot proiectul de hotărâre? 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Întâi amendamentul.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Întâi amendamentul? Trebuie să supun la vot, înțeleg, întâi amendamentul - 

1000 lei pentru ,,Înființare rețea inteligentă de gaze”. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu 
36 voturi „pentru”. 

Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă  mulțumesc! 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui.  
  Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă mulțumesc! 
  Următoarele 3 proiecte de pe ordinea de zi se referă tot la ,,Înființarea rețelei 
inteligente de distribuție de gaze”. 
  La punctul 2 avem - Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de 
parteneriat între UAT Județul Prahova și UAT Comunele: Cocorăștii Mislii, 
Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Slănic 
pentru „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze”. 
  La punctul următor ar fi... 



6 
 

  După aceea avem: ,,Aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor”, tot pentru proiectul acesta și după aceea avem: ,,Aprobarea 
cheltuielilor aferente acestui proiect”. 
  La punctul 2 - pentru ,,Aprobarea acordului de parteneriat”, dacă sunt 
observații sau întrebări. Practic știți despre ce este vorba: gaze pe Valea Slănicului. 
Se închide sesiunea pe 17 decembrie și suntem pregătiți să depunem și noi.  
  Deci, parteneriatul. 
  Atunci dați-mi voie să supun la vot parteneriatul și apoi să... 
 

 Dl Mihai Cristian Neagu 
Domnule președinte, îmi cer scuze! 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Am eu o întrebare aici: când s-ar redeschide sesiunea? 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Deci, s-ar redeschide... Se dorește redeschiderea în jur de 1 martie, dar știți cum 

e, dorința e una... Să vedem dacă se va redeschide pe 1 martie, 15 martie, 1 aprilie.  
 

Dl Mihai Cristian Neagu 
Da, înțeleg. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 

  Știu de ce și o să  venim la următoarea ședință cu parteneriatul pentru alte zone. 
Am făcut un studiu și ar trebui... Sunt 4 zone și la următoarea ședință, probabil o să 
vorbim mai mult. Deci, practic o să reușim să închidem toate localitățile cu gaze din 
județ.  
 

 Dl Mihai Cristian Neagu 
Ok. Preferabil dacă ne-am putea vedea fizic. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 

  Domnule Neagu, dacă... Imediat după ședință, e mai bine să ne auzim la un 
telefon. E în regulă? 
 

 Dl Mihai Cristian Neagu 
Da, perfect. Mulțumesc! 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 

  Dacă sunt alte observații pentru parteneriat? Nu sunt. 
  Dați-mi voie să supun la vot. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Vă 
mulțumesc! Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Se aprobă parteneriatul. Vă mulțumesc! 
La punctul 3 avem - ,,Aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici”. 
Deci, valoarea totală este 150.989.246,39 lei. Valoarea aceasta include și TVA-

ul. Din care: C+M 140.377.620. 
Lucrările propuse ar fi: conductă de racord înaltă presiune; stație de reglare 

măsurare, SRM; rețea inteligentă P 297.880 metri - adică, vin 297 kilometri.  
Vreau să spun cifrele, ca să vă faceți și dumneavoastră o idee, cine nu s-a uitat.  
Cheltuielile eligibile: 121.877,499, din care: 119 milioane, suportate de fonduri 

europene și suportate din fonduri proprii, conform rata deficitului de finanțare, 2 
milioane. Deci, 119 cu 2. 

Și cheltuielile neeligibile sunt: 29 milioane, din care 23 milioane, TVA și 5 
milioane alte cheltuieli neeligibile - fără TVA. Deci, practic avem 2 milioane plus 5 
milioane. 7 milioane lei, la 3 ani, să spunem. E puțin din bugetul Consiliului județean.  

Dacă sunt observații sau întrebări, vă rog! 
 
Dl Dumitru Dan Matache 
Domnule președinte! 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 

  Vă rog! 
 

 Dl Dumitru Dan Matache 
La anexa 2... Acolo cred că este o greșeală. La lungimea conductei de 10 țoli, 

apar 350 metri, cel puțin în materialele transmise. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, da.  
 
  Dna Anna Maria Vasile 
  Înseamnă că a fost o variantă care a fost ceva corectat… Această anexă cu 
valoarea exactă...  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă rog, stați jos, uitați-vă încet. Doamna Iamandi, să vă uitați cu atenție. 
 
  Dna Anna Maria Vasile 
  Deci, este conductă de racord cu 350 metri, pe care se merge, exact cum spune 
domnul consilier, din SRM până la conducta Transgaz. Este vorba de cei 350 metri.  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  V-ați referit la conducta de racord sau la alta? 
 
  Dl Dumitru Dan Matache 
  Păi nu, am înțeles acum care e, dar nu apărea lungimea celeilalte conducte, de 
Transgaz. 
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  Dl Eugen Ionică 
  Păi este conducta… de  297 kilometri. 
 
  Dna Anna Maria Vasile 
  297 kilometri, scrie. Se spune clar în referatul de aprobare... Ea există, pentru 
că trebuie prezentată clar în documentație.  
  Dacă vă uitați, pe o lungime de 297.880 metri… scrie în indicatorii tehnico-
economici aferenți, în anexa 2, în josul paginii. Sunt cei 350 metri și jos 297.880...  
 
  Dl Dumitru Dan Matache 
  Da, m-am uitat. 
 
  Dna Anna Maria Vasile 
  Ați văzut? 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  E ok? 
 
  Dl Dumitru Dan Matache 
  Da. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Nu mai vreau să vin cu rectificări. 
 
  Dna Anna Maria Vasile 
  Mulțumesc! 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Super. 
  Dacă sunt alte observații? Nu sunt. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 
  Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă mulțumesc! Proiectul a fost aprobat. 
  Și acum avem la punctul 4 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cheltuielilor aferente proiectului „Înființare rețea inteligentă de gaze pe Valea 
Slănicului””. 
  Dacă sunt observații? Nu sunt.  
  Vă mulțumesc! 
  Supun la vot proiectul.  
  Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
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  Vă mulțumesc! 
  Practic, ne apucăm de distribuția de gaze pe Valea Slănicului. E destul de 
așteptat acest proiect, de toată lumea de acolo. Și în ședințele următoare, o să ne 
ocupăm și de restul localităților din județ.  
  Și la punctul 5, avem un proiect... 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 

 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Dacă tot încercăm să rezolvăm problema gazelor pe Valea Slănicului, vă 

propun să ne aplecăm un pic asupra problemei apei, pe zonă,  în special în Ștefești și 
aș vrea să avem o discuție legată de ,,Hidro Prahova”, pe acest subiect. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Sigur că da. Ei sunt prinși, să știți. Ștefeștiul știu sigur că e prins în proiectul 

acesta al ,,Hidro Prahova” și pentru apă și pentru canal, dar o să avem o discuție și pe 
subiectul acesta. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Mulțumesc! 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 

  Cu plăcere. 
  La punctul 5 avem - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii 
proiectului și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de 
infrastructură pe domeniul specializare inteligentă - N.O.I. - NAȚIUNE, ORIGINE, 
IDENTITATE””. 
  Facem un parteneriat cu Academia Român și cu Institutul Național de Cercetări 
Economice ,,Costin Kirițescu” și cu ,Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în 
Turism, pentru NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE. Un parc  tematic în județul 
Prahova - mai exact în zona Ploiești. 
  Am întrebat și UPG-ul, dar nu a vrut să... 
 
  Dna Ludmila Sfîrloagă 
  Domnule președinte! 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, doamna Ludmila. 
 
  Dna Ludmila Sfîrloagă 
  În legătură cu acest proiect. E bine de știut că există o marcă înregistrată a 
județului Prahova, se numește ,,Visit Prahova” și care ar putea fi dezvoltată cu acest 
proiect. În sensul în care există o aplicație pentru Android, unde sunt toate 
monumentele, toate obiectivele turistice, restaurante, hoteluri și așa mai departe, iar 
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prin acest proiect, mă gândesc că ar putea fi dezvoltată și această aplicație, având în 
vedere că în Referatul de aprobare, la un moment dat, spune: ,,Inclusiv SMS-uri cu 
notificări privind evenimentele culturale, sportive, etc și o hartă interactivă a 
obiectivelor turistice”.  
  Deci, prin acest proiect, ar putea fi îmbunătățit și ,,Visit Prahova”. 
  În al doilea rând, nu știu de ce se întâmplă ca la ora 13:31, să discutăm despre 
acest proiect, când el are termen ora 14,00. Cum ne-am întâlnit în ședințe de îndată 
de câte ori a fost nevoie, puteam și acest proiect să-l discutăm pe îndelete și să ne dăm 
cu părerea și să-l îmbunătățim cât de mult putem. 
  Mulțumesc! 
 
  Dl Eugen Ionică 
  Stimați colegi! 
  Proiectul acesta este oarecum diferit...  
 
  Dl Mihai Cristian Neagu 
  O secundă! Îmi cer scuze! Înainte să începeți să vorbiți, vă rog să puneți pe 
mute pe toți ceilalți colegi, pentru că nu prea se înțelege. 
 
  Dl Eugen Ionică 
  O să reiau. 
  Acest proiect este urgent, pentru că sesiunea se închide la ora 14,00, în ziua de 
astăzi, 15.12. Dacă discutăm pe îndelete...  
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Cum ar trebui. 
 
   Dl Eugen Ionică 
  ...cum ar trebui, am rata sesiunea de depunere și nu am face absolut nimic.  
  Propunerea mea este... Și eu am citit astăzi, pentru că s-a lucrat într-un ritm 
infernal, am citit astăzi ceea ce se face, la fel ca și dumneavoastră, iar propunerea mea 
este să-l votăm, pentru că repet, dacă nu l-am vota în această ședință, ratăm sesiunea 
de depunere și nu am făcut absolut nimic.  
  Vă mulțumesc!  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Noi am aflat că putem să depunem și noi aici. A durat până am discutat cu 
,,Academia Română” și ne-am găsit un partener, dar eu o să țin cont și de ce a spus 
doamna Sfîrloagă și cred că putem să integrăm, fără să menționăm neapărat în această 
ședință, și ,,Visit Prahova” în proiectul acesta. Sau e obligatoriu să integrăm? Nu. 
  Dacă sunt alte observații, vă rog! 
   
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Domnule președinte! 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, domnule Enescu. 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
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   O să vă rog, 3 min de pauză, să discut un pic cu colegii mei. E posibil să ieșim 
din aplicație și să intrăm imediat după. 
  

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Sigur că da.  
  Pauză, 3 minute. 
 

X 
 

X                                X 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  În regulă. Mulțumim! 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Mai sunt întrebări? 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Domnule președinte, îmi dați voie? 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, vă rog, domnule Enescu! 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Situația pentru proiectul acesta... Adresa pentru selecție a venit în 26 
noiembrie. Timp a fost efectiv să ni se aducă la cunoștință...  
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Stați puțin, că nu vă auzim bine. 
   
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Mă auziți acum?  
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Acum auzim. Mai spuneți o dată, vă rog! 
   
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Domnule președinte, dragi colegi! Adresa cu intenția, a venit pe 26 noiembrie, 
iar pentru a preîntâmpina anumite lucruri, să apară cu 3 minute înainte, rugăm să ni 
se aducă la cunoștință mai devreme, măcar să știm despre ce este vorba înainte. 
  Ne vom pronunța și noi ,,pentru” acest proiect de hotărâre, tocmai pentru a nu 
rata finanțarea, dar pe viitor vă rugăm, că este timp efectiv să avem cunoștință despre 
el.  
  Vă mulțumesc!   
 
  Dna Anna Maria Vasile 
  Deci, discuția este așa: noi am lansat un parteneriat, solicitarea de parteneriat, 
în data de … cred că în jur de 6 noiembrie. Am publicat-o pe site... 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
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  Doamna, doamna...! V-am spus despre ce este vorba, nu am cerut un drept la 
replică sau de ce nu s-a... 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă mulțumesc, domnule Enescu! 
  Dacă sunt alte întrebări? 
 
  Dl Eugen Ionică 
  Domnule președinte, strict procedural, dacă votează ,,pentru”, atunci aș vrea 
să-l întreb pe domnul Enescu dacă și în comisie își schimbă poziția...  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Nu e cazul. 
  Dați-mi voie să supun la vot. 
  Domnule Enescu, aveți dreptate cu..., ca să închid eu discuțiile. E normal, că și 
mie mi-ar plăcea să... Nu-mi plac lucrurile făcute pe ultima sută de metri, vă rog să 
mă credeți. Din punctul acesta de vedere, o să încerc, cât ține de mine, să apară cât 
mai puține situații de genul acesta.  
  Nu văzusem ,,Visit Prahova”, îmi place și  ,,Visit Prahova”, o să vedem cum 
putem să integrăm noi, în ,,Visit Prahova”, ca să fie lucrurile ok. 
  Dați-mi voie, atunci, să supun la vot proiectul de hotărâre. 
  Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă sunt abțineri? Nu 
sunt. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc! Proiectul a fost adoptat. 
Vă mulțumesc frumos! O zi bună vă doresc tuturor!   
O să mai avem doar o singură ședință anul acesta. 
La revedere! 

 
Ședința s-a încheiat la ora 13,30. 

 
 

PREȘEDINTE,                   SECRETAR GENERAL, 
   Iulian Dumitrescu                                          Hermina Adi Bîgiu 

 


