ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 16 noiembrie 2021, ora 16:00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 723 din
12.11.2021 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 31 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian,
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 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 Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat
Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache
Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu
Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran LorinGabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
Au lipsit domnii consilieri județeni: Calotă Emil, Neagu Mihai-Cristian și
Niculcea Nicolae.
La ședința extraordinară 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 și dna
Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții Publice.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Facem întâi prezența.
X

X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul 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, Ardeleanu
Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Chelan Gabriel Bogdan,
Chițu Adina Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru ElenaIuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan,
Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat CătălinAdrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache DumitruDan, Măruntu Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu AlinValentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel,
Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
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Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
O să îl rog pe domnul vicepreședinte Tudone să preia conducerea ședinței.
Dl Dumitru Tudone
Avem o ordine de zi cu 8 puncte și un punct suplimentar, care se referă la
aprobarea Devizului general actualizat al proiectului „Modernizarea și reabilitarea
drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul
Regional 2 - Tronsonul Prahova - DJ 720 (Km 15+000 - Km 30+000)” - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Observații?
Dl Răzvan Constantin Constantin
... Când ședințele sunt extraordinare, obișnuim să ținem ședința de comisie
online și aici toată lumea își dă acordul online, pe WhatsApp.
Și atunci toți membrii din cadrul Comisiei juridic, aveam la dispoziție, până în
acest moment, să ne exprimăm acordul. Dar, acordul...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Problema este că ne-am dat acordul...
Dl Răzvan Constantin Constantin
...indiferent când a venit acest proiect suplimentar.
Deci, dacă acest proiect suplimentar ne-a fost transmis la 10 minute după ce neam dat acordul inițial, cu privire la cele 6 proiecte de pe ordinea de zi, ulterior,
puteam să dăm acordul și cu privire la acest proiect suplimentar.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Și eu l-am dat.
Dl Răzvan Constantin Constantin
Așa obișnuim să facem...
Dl Dumitru Tudone
Doamna consilier, Sfîrloagă, dumneavoastră achiesați la avizul dat de restul
comisiei?
Să înțeleg că dumneavoastră nu ați apucat să intrați pe varianta online?
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnul vicepreședinte, am spus altceva. Am spus că noi ne-am dat acordul.
Ultimul acord a fost dat la ora 14:05, iar Proiectul de hotărâre a apărut pe WhatsApp,
la ora 14:12.
Normal era, ca și pe acest acord, pe acest Proiect de hotărâre, să ne dăm acordul,
ceea ce nu există. Asta v-am spus. Nu că nu suntem de acord.
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte al Comisiei, a spus că ulterior orei 14:15, a așteptat din nou,
acordurile și pe diferența... Acum, dumneavoastră, dacă nu ați intrat din nou, anulăm,
la solicitarea dumneavoastră? Sau nu înțeleg ce doriți pe acest proiect?
Vă abțineți, dacă considerați că nu ați avizat, din punctul dumneavoastră, pe
persoana dumneavoastră, restul Comisiei juridice văd că nu are nicio observație.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Eu am spus...
Dl Mihai Cristian Apostolache
Îmi cer scuze că intervin.
Dna Ludmila Sfîrloagă
...că e numai o procedură, nu că nu sunt de acord.
Dl Dumitru Tudone
Ce lipsă de procedură, dacă Comisia spune că și-a dat avizul pe el, restul
membrilor comisiei. Dumneavoastră, sunteți singura persoană care spuneți. Ceilalți 4
colegi sau 5, câți sunt, nu am nicio opoziție din partea lor.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnul vicepreședinte, dacă îmi permiteți!
Dl Dumitru Tudone
Da, domnul Apostolache.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Atâta timp cât nu s-a revenit asupra punctului de vedere exprimat inițial și nici
după ce s-a suplimentat cu un astfel de proiect, se înțelege faptul că toată lumea a fost
de acord și cu acest proiect. Pentru că dacă era cineva împotrivă, putea să se exprime
după ce a apărut și această suplimentare.
Dl Dumitru Tudone
De acord.
Dl Răzvan Constantin Constantin
10 secunde mai intervin.
Dna Ludmila Sfîrloagă
... să clarificăm.
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Dl Răzvan Constantin Constantin
Se poate?
Dl Dumitru Tudone
Domnul Constantin, s-a menționat punctul de vedere și al colegului nostru,
Mihai Apostolache.
În situația în care doamna colegă, Sfîrloagă, consideră că nu își dă avizul, ne
comunică acum, da sau nu.
Avizul este considerat legal, având în vedere restul comisiei, care l-au avizat.
Deci, avizul există. Nu putem să spunem că pe procedură nu există aviz.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnule vicepreședinte, nu este nicio problemă, sunt convins, nici din partea
colegei noastre, doamna Ludmila, pentru că dânsa, sigur, a ridicat doar o chestiune de
procedură.
Sunt convins că este de acord cu acest lucru, atâta timp cât nu s-a exprimat, după
ce a apărut această completare, nici dumneaei, într-un alt sens decât cel inițial, se
subînțelege că a fost de acord.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da, așa este.
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Având în vedere că s-a aprobat completarea ordinii de zi, supun la vot ordinea
de zi, cu completarea inclusă.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”,
cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului județean Prahova din data de 18 octombrie 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent
obiectivului „VARIANTĂ OCOLITOARE PĂULEȘTI” - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor
tehnico-economici, amplasamentului aferent lucrărilor de utilitate publică și a
declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie
coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE
AZUGA - BUȘTENI” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul 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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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al
obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și
supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean și
dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate”
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
7. Proiect de hotărâre privind Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu
DJ 101I și strada Buda, județul Prahova”, a indicatorilor tehnico-economici și
aprobarea amplasamentului aferent lucrării de utilitate publică și a declanșării
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de
expropriere - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Deșeurilor Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al
proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova - DJ
720 (Km 15+000 - Km 30+000)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Dumitru Tudone
Ordinea de zi a fost aprobată.
Cu permisiunea dumneavoastră, încep să supun la vot ordinea de zi în ordinea
proiectelor înscrise.
Punctul nr. 1 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată
a Consiliului județean Prahova din data de 18 octombrie 2021.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 1 a fost aprobat.
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului „VARIANTĂ OCOLITOARE
PĂULEȘTI”.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Cine este împotrivă? Abțineri?
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Privind aprobarea studiului de fezabilitate,
indicatorilor tehnico-economici, amplasamentului aferent lucrărilor de utilitate
publică și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ
OCOLITOARE AZUGA - BUȘTENI”.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE COMARNIC”.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi - Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al
obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și
supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean și
dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate”.
Avize favorabile de la Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind Actualizarea
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1
(Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda, județul Prahova”, a
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indicatorilor tehnico-economici și aprobarea amplasamentului aferent lucrării de
utilitate publică și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate
privată care constituie coridorul de expropriere.
Avize favorabile de la Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dacă nu sunt discuții, voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.
Avize favorabile de la Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dacă nu sunt discuții, voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi - Privind aprobarea Devizului general
actualizat al proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate
în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova DJ 720 (Km 15+000 - Km 30+000)”.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate.
Dacă nu sunt discuții, cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Da.
Dl Dumitru Tudone
Deci, după parcurgerea ordinii de zi și supunerea la vot, aveți cuvântul, în
continuare, să închideți ședința.
Vă rog să preluați conducerea ședinței, în vederea finalizării procedurii.
Dl Iulian Dumitrescu
O să închid ședința.
Dacă mai sunt și alte...?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnul președinte!
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Dl Dumitru Tudone
Doamna Sfîrloagă, dorește să mai comunice ceva.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnul președinte, stimați colegi, readuc în atenția Consiliului județean, situația
de la ,,Parcul Industrial Ploiești”, unde în acest moment nu există un Consiliu de
Administrație. Este o situație destul de presantă, în sensul în care, pe 22 noiembrie,
există termen la instanță, unde ar trebui depusă o hotărâre a acestui Consiliu de
Administrație.
V-aș ruga, ca în prima ședință să se ia în discuție această situație și să găsim o
rezolvare.
Vă mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
De acord.
Mai sunt alte observații?
Dl Dumitru Tudone
Nu mai e nicio intervenție.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc mult pentru participare și vă urez o zi bună!
Mulțumesc mult și domnului vicepreședinte.
Ședința s-a încheiat la ora 16:20.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

p. SECRETAR GENERAL,
Alina Georgiana Tincă

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu
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