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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 16 decembrie 2019, ora 15,00  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 455 din 

10.12.2019 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 32 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, 

Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai-Viorel, Ionică 

Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Necula 

Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Petcu Monica, Pințoiu Toma, 

Pîrvu Ionel, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian,  Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel 

și Viter David Andrei. 

 A lipsit doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnii consilieri 

județeni Meșca Darius-Dumitru și Popescu Cristian.  

La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi 

Bîgiu, secretar general al județului Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: 

dna Fabioara Ionescu, 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 Livia 

Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dna Luminița Sînziana Iatan, 

Arhitectul șef; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcției 

servicii și achiziții publice; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al 

Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al 

Direcției economice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al 

Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; 

dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova; dl Bogdan Ciupercă, șeful Biroului Arheologie din cadrul 

Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dl Sorin Văduva, directorul 

Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. și reprezentanții 

presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl Alexandru Andron, 

șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dna Lea 

Lucuț, consilier la Compartimentul de Mediu din cadrul Direcției servicii și achiziții 

publice; dl Răzvan Nicolae Moșu, consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, 

învățământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism și dl Constantin Savu, 

consilier în cadrul Compartiment Control al președintelui. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună Ziua!  

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 
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X 

 

X                    X 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult! 

 Suntem prezenți 32, dintr-un total de 36 validați la acest moment. Suntem 

statutari și cu îngăduința dumneavoastră aș da drumul lucrărilor ședinței. 

 Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis inițial, aș avea câteva 

propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi și câteva propuneri pentru 

scoaterea câtorva proiecte de la ordinea de zi, așa cum v-a fost transmisă.  

 Dacă sunteți de acord să mă ascultați?  

 În primul rând, aș vrea suplimentarea ordinii de zi cu proiectul nr. 31 - 

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, precum 

și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova la data de 30 

noiembrie 2019”. 

 Inițial, nu am vrut să dau curs acestui proiect, pentru că sunt foarte multe lucrări 

care au venit la plată și bineînțeles ar afecta execuția. Doamnele de la economic au 

spus că suntem sub incidența unei legi, unei prevederi legislative, care ar implica 

amendarea ordonatorului de credite și nu mi-am permis acest lucru. Este o amendă 

destul de usturătoare, să știți, și până la urmă am spus... cu toate riscurile, pentru că tot 

o să ajungem la un proiect de pe ordinea de zi unde vom discuta. Doar 45, în ultima 

săptămână am ajuns la 55-60%, din parteneriate au fost decontate. Deci, avem 40% 

din suma alocată rămasă, deocamdată, nedecontată.  

 Deci, execuția să știți că stă într-un fel la nivelul anului trecut, la această dată, 

din păcate. Bun. Deci, acesta ar fi 31.  

 32 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 84/2019 privind asocierea Județului Prahova cu 

localități din județ”. Aici, este vorba despre schimbări ale unor parteneriate, apărute în 

ultima clipă. Modificăm, ori titlul, ori lucrarea efectivă pentru care s-a solicitat inițial 

suma de bani - redistribuirile, cum le denumim noi.  

 Aceste două proiecte, împreună cu proiectul nr. 33 - ,,Proiect de hotărâre 

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova”. 

Aici, este domnul director prezent să ne ofere mai multe explicații.  

 Din păcate, dumnealui a venit cu alte două proiecte pentru această ședință. Nu 

am reușit în timp util să întocmim proiectele de hotărâre, fiind depuse la noi, vineri 

dimineață. Sperăm ca la următoarea ședință să avem aceste două proiecte. Ne-am 

străduit, să știți. Nu am obținut raportul de specialitate și un aviz, pe ele.  

 Bun. Cu aceste 3 puncte, privind suplimentarea ordinii de zi, dacă sunteți de 

acord.   

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord suplimentarea ordinii de zi cu 

32 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 Și acum, proiectele pe care, ca și inițiator, mi-aș dori să le retrag de pe ordinea 

de zi și aici vorbesc despre proiectele nr.: 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24. Este vorba, în 

aproape toate proiectele, despre ,,Planul de restructurare al Centrelor de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane cu Handicap”.  

 Necesită o analiză mai amănunțită, pentru că aceste restructurări trebuie să fie 

urmate de alocări de sume. Sunt mai multe prevederi, în cadrul acestor proiecte, care 

implică alocarea de sume din partea Consiliului județean. Și nu vorbim despre sume 

mici, ci un total de 38 milioane lei, sume pe care nu știm dacă le vom regăsi în bugetul 

de anul viitor sau în anii următori.  

 Eu mi-aș dori, totuși, să mai analizăm un pic situația, împreună cu Direcția. 

Aceste proiecte au fost întocmite în urmă cu un an de zile. Au mai apărut anumite 

modificări legislative care pot schimba un pic structura acestor proiecte și trebuie să 

identificăm niște surse sigure de venit pentru  aceste proiecte. Din acest motiv, cu 

acordul dumneavoastră, -deși ca și inițiator v-am spus că este dreptul meu de a retrage 

și nu am nevoie de votul dumneavoastră-, cu îngăduința dumneavoastră, atunci, vă 

propun retragerea acestor puncte de pe ordinea de zi.     

 Suplimentarea ați votat-o.  

 Atunci, vă propun să votăm ordinea de zi în integralitatea ei, fără aceste puncte 

și cu suplimentarea celor trei puncte despre care v-am făcut mențiune. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

 1. Aprobarea Procesului -Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 18 noiembrie 2019. 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 

2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019 în 

vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 

aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de Management 

Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 

pentru derularea Contractului de servicii nr. 2219/COM/E/510/17.11.2016 

“Delegarea prin concesiune a activității de colectare, transport și transfer a 

Deșeurilor Municipale în Zona 1 – Bușteni” - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, 

vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.  

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 164/29.09.2017 privind aprobarea proiectului, a studiului de fezabilitate 

și a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente 
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proiectului „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de 

Obstetrică Ginecologie Ploiești”, și actualizarea Devizului general - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor contractelor de 

închiriere a unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în 

municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui 

spațiu în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în Municipiul 

Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 

Prahova a terenului în suprafață de 624 mp, situat în municipiul Ploiești, Tarla 13, 

Parcela NDS 211, 212, 213 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 

Prahova a unor imobile, situate în comuna Ceptura - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru 

anul fiscal 2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2020 - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Devizului general și ai principalilor indicatori tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 

101T Bertea-Lutu Roșu 1,0 Km, Județul Prahova” - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 54/23.05.2019 referitoare la aprobarea 

Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului Județului Prahova alocate pentru activități nonprofit de interes județean pe 

anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente 

proiectului „Elaborarea hărților de hazard și risc natural la cutremure a județului 

Prahova” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente 

proiectului „Elaborarea hărților de risc natural și a planurilor de risc detaliate pentru 

alunecări de teren, pentru un număr de 22 teritorii administrative ale județului 

Prahova, respectiv orașele Azuga, Băicoi, Boldești-Scăeni, Bușteni și comunele 

Apostolache, Bănești, Bucov, Cerașu, Cocorăștii-Mislii, Dumbrăvești, Florești, 

Filipeștii de Pădure, Gornet, Măgurele, Măgureni, Măneciu, Păcureți, Păulești, 

Scorțeni, Tătaru, Vadu-Săpat  și Valea Călugărească și declararea arealelor de risc 

la alunecări de teren - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 
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 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru aparatul propriu și aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare pentru aparatul propriu al direcției și pentru unitățile de asistență socială 

pentru copii și unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități și 

persoane vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova și subordonate acesteia - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 18. (fost 25) Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 19. (fost 26) Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 20. (fost 27) Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 21. (fost 28) Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Prahova” - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 22. (fost 29) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de 

transport județean - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 23. (fost 31) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 

județean Prahova la data de 30 noiembrie 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 24. (fost 32) Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 84/2019 privind asocierea Județului 

Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului 

Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 25. (fost 33) Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Compania de Servicii 

Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 26. (fost 30) Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Primul punct pe ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 18 noiembrie”. 

Dacă sunt probleme? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 2 este - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului”.  

Mi-aș dori, cu acordul dumneavoastră, pentru că am un amendament la punctul 

nr. 3, să vă supun atenției proiectul nr. 3, care are influențe asupra bugetului - care este 

punctul nr. 2.  

Cu acordul dumneavoastră, v-aș face citire proiectul nr. 3, să vi-l supun atenției, 

și apoi să trecem la punctul nr. 2.  

Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe 

anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public”.  

Să știți că nu am făcut o analiză aprofundată. S-ar putea să existe câteva scăpări 

în acest proiect, în sensul că s-ar putea să fi primit pe ultima sută de metri câteva 

solicitări pe care nu le-am introdus.  

Și aș mai vrea să fac o precizare: să știți că sunt foarte multe localități care au 

nevoie de finanțare și știu despre acest subiect de la domnii primari, dar vorbim despre 

cheltuieli de funcționare. Foarte multe UAT-uri au nevoie, acum, la sfârșit de an, de 

bani, pentru cheltuielile de funcționare. Noi nu putem aloca astfel de sume, noi alocăm 

aceste sume pentru finalizarea unor obiective. Sunt sume foarte mici. Eu sper ca 

domnii primari să reușească să cheltuiască această alocare din partea noastră, în timpul 

scurt rămas până la sfârșitul anului. Unele sunt lucrări în continuare și o să vi le dau 

citire și unele sunt alocări noi.  

Avem aici: Băicoi, cu... N-aș mai da citire la obiectivele propuse de către 

dumnealor, le aveți în proiectul de hotărâre. V-aș citi localitățile: Băicoi, Boldești - 

pentru centrale termice, Vălenii de Munte, Aluniș, Apostolache, Berceni, Brebu, 

Ceptura, Ciorani, Cerașu, Filipeștii de Târg, Gherghița, Gornet, Gornet Cricov, Cornu, 

Gura Vadului, Măneciu, Păulești, Poenarii Burchii, Posești, Provița de Sus, Sângeru, 

Starchiojd, Șirna, Comarnic, Blejoi, Chiojdeanca, Dumbrava, Măgurele, Mănești, 

Scorțeni, Surani.   

La cele citite către final: Comarnic, Blejoi, Chiojdeanca, Dumbrava, Măgurele, 

Mănești, Scorțeni, Surani - sunt lucrări în continuare, sunt lucrări deja aprobate de 

către dumneavoastră, pentru finanțare. 

Aici ar fi fost vorba de amendamentul propus, pentru că domnul primar de la 

Gorgota a venit astăzi dimineață și dumnealui are o lucrare pe drumul județean, să 

știți. Adică chiar îmbunătățește infrastructura noastră. Este vorba de rigole și de 

trotuare și a spus: dacă putem să-i alocăm orice sumă, cât de mică. Dumnealui, acum, 

are lucrări în execuție. A avut o pauză de o săptămână, pentru că timpul nu a permis, 

dar chiar își dorește să continue aceste lucrări. 

Și dacă sunteți de acord, amendamentul la acest proiect de hotărâre: Gorgota – 

„Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe de acces”. 

Valoarea este de 70 mii lei, cap. 84, plus 70 mii lei. Aceste este amendamentul pentru 

acest proiect.  

Dacă sunt alte comentarii, vă rog!  

Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus cu 

32 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Acum, proiectul în integralitatea lui. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

V-am spus - s-ar putea să existe scăpări. Cu scuzele de rigoare. A fost pe ultima 

sută de metrii, când am primit o sumă de 2,8 milioane lei de la Finanțe și am spus: este 

bine, dacă avem această sumă în plus, să ajutăm și localitățile.  

Proiectul nr. 2, revin la acest proiect care a devenit între timp 3, ca și ordine - 

,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor 

unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2019”. 

Vă rog, doamna Dovîncă, să ne spuneți câteva cifre, unde rectificăm, tot din 

această sumă de 2,8 milioane. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Având în vedere că este vorba despre Decizia Direcției de Finanțe Prahova, prin 

care ne suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 2 845 mii lei. Ca 

urmare a încasării suplimentare a cotei de 17,5% din IVG pentru echilibrarea 

bugetelor locale. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am depășit un pic preconizatul. 

 

Dna Maria Dovîncă 

S-a depășit această cotă și prin Decizia Direcției de Finanțe se suplimentează 

bugetul cu suma încasată suplimentar.  

De asemenea, avem Ordonanță de Guvern, prin care ni se diminuează, ni se 

reduce suma acordată copiilor cu cerințe educaționale speciale - e vorba de suma de 34 

mii lei.  

Semnarea contractului de finanțare la Ambulatoriul Spitalului Județean, la 

sfârșitul lunii noiembrie, lucru care ne permite ca sumele cuprinse în lista de investiții 

să le transferăm pe un titlu separat. Este vorba de titlul 58 - Proiecte cu finanțare din 

fonduri europene. Deci, acest proiect iese din lista de investiții pe buget propriu și 

trece în Proiecte cu finanțare din fonduri europene. 

Redistribuiri de sume între capitole și între diverse capitole, articole și alineate, 

care ne-au permis ca să putem aloca pentru Proiectul de asocieri, prezentat mai 

devreme.  

De asemenea, sume destul de mari vor fi transferate la Spitalul Județean - e 

vorba de 550 mii pentru funcționare, iar la Spitalul de Obstetrică - 300 mii, pentru 

asigurarea funcționării până la sfârșitul anului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au apărut câteva cheltuieli în plus, în această perioadă. Este vorba  de 

continuarea celor două programe naționale care o să primească o finanțare foarte bună 
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- Programul pentru AVC (Accident Vascular Cerebral). Nu știu dacă știți, dar a fost 

finanțat de către Ministerul Sănătății și va primi în continuare finanțarea. Acum, au o 

mică problemă în asigurarea continuității programului. Mai sunt cheltuieli de 

funcționare, legate de pază și de partea de spălătorie. Domnul director ne-a adresat o 

solicitare de 600 mii. Am încercat să o acoperim în integralitatea ei, dar sumele sunt 

cele pe care le avem și noi la dispoziție.  

La fel, solicitarea din partea Maternității a fost mai mare, din partea Spitalului 

de Obstetrică. Am încercat să mergem către 450 mii lei, să acoperim toate cheltuielile 

cu utilități, dar nu am reușit. 300 mii am reușit să le acoperim.  

În rest sunt sume mici. Uitați - 150 mii la Muzeul de Artă; 65 mii la Muzeul de 

Istorie. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Prin transfer de la alte... Prin redistribuire. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Prin redistribuire. 

25 mii la Centrul Județean. Sunt sume destul de mici, dar cu acestea sigur 

închidem anul. Acum, dacă ,,Doamne ajută!”, mai primim pe final de an, din partea 

Guvernului sau din partea Finanțelor alocări, vă vom solicita prezența pentru o nouă 

ședință, dar noi spunem că vom închide anul relativ bine cu aceste sume. 

Dacă mai sunt alte...? 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Domnule președinte, noi am votat punctul anterior, cu parteneriatele, fără nicio 

problemă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au influențe în buget. 

Ați înțeles? 

 

Dl Eugen Ionică 

Am văzut și am înțeles foarte bine. 

Au fost la pregătitoare și colegii mei.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

Ei ne-au spus de acest proiect, că o să fie parteneriate. În schimb, nu ați venit 

atunci cu numărul și cu parteneriatele evidențiate.  

Aș vrea să știu, dacă este posibil, ca prin Direcția care se ocupă de Parteneriate, 

să ne ajungă și nouă datele și să fim și noi anunțați, chiar dacă decizia aparține în 

principal dumneavoastră și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sigur, cu mare plăcere. 
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Dl Eugen Ionică 

Totuși... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu am crezut că toți au fost anunțați, ca să spun așa. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da, liderul de grup ne-a spus, am discutat... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu, personal... 

 

Dl Eugen Ionică 

Este o rugăminte pe care noi, grupul PNL de consilieri județeni, v-o adresăm ca 

să fim totuși informați... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Eugen Ionică 

...și să vedem și noi cam care sunt parteneriatele. Pentru că acolo sunt 5 primării 

PNL și restul sunt PSD. Dacă adun toate parteneriatele care au fost date anul acesta, 

ajung la concluzia că fiecare primărie PSD a luat de 10 ori mai mulți bani decât a luat 

o primărie PNL.  

Când sunteți președinte și când suntem..., cine este la conducere, trebuie să fim 

pentru toți.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, vă înțeleg, vă respect... 

 

Dl Eugen Ionică 

Și eu trebuie să spun lucrul acesta pentru că așa este normal să fie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Eugen Ionică 

Să fim tratați egal... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este normal ceea ce solicitați. Nu mi se pare nicio solicitare anormală.  

 

Dl Eugen Ionică 

Mulțumesc! 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am încercat să fiu cât mai echidistant între coloratura politică să spun, deși nu 

am ținut cont niciodată, dar... 
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Dl Eugen Ionică 

Este o rugăminte, pur și simplu, să ne anunțați, adică să nu ne treceți la ,,și alții”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să facem și o astfel de verificare și o să vă trimitem sumele alocate.  

Dacă sunt alte comentarii la acest proiect? 

Vă rog, doamnă! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Amendamentul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Amendamentul este făcut special pentru Gorgota - așa cum vă spuneam, pentru 

că venind pe ultima sută de metri... 

Eu am crezut că este Gorgota, - vă spun sincer -, pentru că discutasem cu 

domnul primar.  

Având în vedere solicitarea Direcției tehnice și a Bibliotecii Județene ,,Nicolae 

Iorga” de alocare a sumei de 70 mii, la localitatea Gorgota - pentru asigurarea 

contribuției Consiliului județean la obiectivul ,,Amenajare trotuare, rigole betonate 

pentru scurgerea apei și podețe, comuna Gorgota” și de alocare de suma de 10 mii lei 

pentru acțiuni cu caracter științific social cultural la Biblioteca ,,Nicolae Iorga”, 

propunem alocarea suplimentară a sumei de 80 mii lei, prin redistribuirea de la cap. 

51.02 - autorități publice și acțiuni externe, cheltuieli personal. Deci, de aici, 

redistribuim.  

Influențele pe capitole se prezintă astfel: la cap. 51.02 - Acțiuni externe, minus 

80 mii lei; la cap. 67 - Cultură, recreere și religie, plus 10 mii lei. Alte cheltuieli, cod 

59 - Acțiuni cu caracter științific, este vorba de suma de 10 mii lei, solicitată de 

Bibliotecă și la cap. 84.02 - Transporturi, plus 70 mii lei, transferuri de capital, cod 

51.02. 

Acesta ar fi amendamentul pentru rectificarea de buget.  

Dacă aveți aici amendamente de făcut, comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus cu 

32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum hotărârea, în integralitate ei, de rectificare a bugetului. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu  32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de investiții 

pe anul 2020 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de 
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Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare”.   

Doamna Silvia, dacă explicați un pic și o să vă completez eu? 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Ploiești ne-a adresat mai multe 

solicitări pe această speță, pentru a îmbunătăți sistemul de colectare de la nivelul 

Municipiului, dar și sistemul în integralitatea lui, am spus că din cota de ID, o cotă 

care este strânsă din redevența plătită de operatori către Consiliul județean, să 

îmbunătățim acest sistem, prin achiziționarea unor module destinate colectării 

selective a deșeurilor reciclabile, amplasate pe raza Municipiului. 

Și acum, vă rog, doamnă! 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Deci, cam asta...  

Circuitul documentelor: Primăria Ploiești a scris la ADI, ADI ne-a solicitat nouă 

și în conformitate cu legislația specifică, 198, din Fondul de înlocuire și dezvoltare, am 

calculat cota aferentă Municipiului Ploiești...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Și din ce-am primit până în acest moment din redevență, cam un milion și 

jumătate, este aferent Municipiului Ploiești. Fapt pentru care aceasta este suma alocată 

pentru anul viitor, în vederea achiziționării acestor module de colectare selectivă. 

Deci, pentru îmbunătățirea colectării selective vom lua aceste module. Practic sunt 

protejate, modulele de 1,1 - de colectare selectivă...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

15 miliarde, da. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

100 de module, cu câte trei compartimente. Deci, practic sunt 300 de module, 

dar sunt pe fracții. Deci, pentru: hârtie-carton, plastic și metal și sticla separat. Ele vor 

fi amplasate, cu ajutorul Primăriei Ploiești, în zonele unde consideră ei că sunt cele 

mai... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ei vor decide unde se vor amplasa, unde sunt puncte nevralgice. 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar operatorul o să facă selectat...? 

Sunt localități în județ unde operatorul vine și ia gunoiul colectat selectiv și îl 

pune în aceeași mașină. Ceea ce este aberant. 
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Dna Silvia Constantinescu 

Și nu este în conformitate cu contractul. Contractul nu prevede asta. Contractul 

este gestionat la ADI și prevede ca o zi pe săptămână să ia reciclabilele. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu prevede contractul?  

 

Dna Silvia Constantinescu 

Ba da. Contractul prevede - asta vă spun. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Contractul prevede ca să existe o zi separată pentru reciclabile. Deci, nu trebuie 

să vină în aceeași zi, în primul rând.  

De exemplu: la Poienari, pentru că am vorbit cu domnul primar, și acolo, 

operatorul a furnizat saci speciali.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și marțea se colectează selectivul, iar în altă zi, vinerea sau sâmbăta, se 

colectează menajerul. Deci, așa trebuie făcut.  

 

Dl Eugen Ionică 

Este anunțat, pentru ca omul să știe? 

 

Dl Dan Ciolac  

Da. Au anunțat și primăriile. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au anunțat și primăriile. 

 

Dl Eugen Ionică 

Cred că este în sarcina operatorului care prestează un serviciu și este foarte bine 

plătit. 

Ar trebui să facă lucrul acesta și să conștientizeze operatorul, că cetățenii nu au 

de unde să știe când este această... 

 

Dl Dan Ciolac 

În anumite localități au pus sacii, în care se colecteze hârtia, la dispoziția... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La dispoziție.  

Și pet-urile. 

 

Dl Dan Ciolac 

Și s-a spus că în ziua X a săptămânii, se va face colectarea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Dumitru! 
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Dl Cristian Dumitru 

Au făcut, într-adevăr, în unele comune, numai că spun că vin marțea și apar pe 

joi, așa. 

 

Dl Eugen Ionică 

Sunt probleme, sunt probleme mari. 
 

Dl Cristian Dumitru 

Deci, sunt probleme în continuare destul de multe, adică... Într-o mare măsură, 

de exemplu la Păulești, pentru gunoiul menajer, ziua de colectare este joi și de obicei 

se strânge vineri după-masă, dacă termină, și dacă nu chiar și sâmbăta.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles că acum două săptămâni a existat această problemă.  
 

Dl Cristian Dumitru 

Și acum două săptămâni și acum trei săptămâni și săptămâna trecută. Vineri 

dimineață, spre sâmbătă, nu a mai fost această... Iar cel selectiv,  într-adevăr... Dar, 

dacă este lăsat la poartă, cum se lasă, și vine după o zi-două...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dispare. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Una că dispare, una că este împrăștiat și așa mai departe. Adică trebuie umblat 

foarte mult la sistemul respectiv de colectare și mai ales trebuie umblat și trebuie 

găsite soluții rapide la cel de sticlă. În continuare, sunt mari probleme cu...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu este ridicat, să înțeleg. 
 

Dl Cristian Dumitru 

Nu este ridicat și înțeleg că nu este nici valorificat. Nu are cine să-l... 

Eu am vorbit la ,,Rosal” și acesta a fost răspunsul pe care l-am primit - ,,Nu 

avem ce face cu el, pentru că nu sunt operatori economici care să-l valorifice”. 
 

Dna Silvia Constantinescu 

Nu este adevărat.  

Rosal-ul trebuie să-l ducă la Stațiile de sortare, unde transferul de 

responsabilități   este la operatorul de la sortare și este treaba operatorului de sortare ce 

face... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică ei ar trebui să-l ridice și să-l colecteze și să-l ducă acolo și nu este 

problema lui valorificarea ulterioară.    
 

Dna Silvia Constantinescu 

Deci, operatorul de colectare nu valorifică reciclabilele. Aceste reciclabile se 

duc la stațiile de sortare ale județului și acolo operatorii de la sortare identifică 

valorificatorii și soluțiile cele mai bune pentru valorificarea acestor reciclabile.  
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Deci, operatorul de colectare doar trebuie să-și respecte contractul și să 

colecteze separat reciclabilele, iar circuitul lor este clar stabilit. 

Containerele de sticlă sunt puse la dispoziția operatorilor de Consiliul județean. 

Ei doar trebuie să le amplaseze unde sunt indicate locațiile de către ADI și pe urmă să 

le colecteze, în zi separată sticla. Deci, sticla nu se colectează în aceeași zi cu 

reciclabilele.  

Sticla de sticlă nu se colectează împreună cu plasticul sau cu hârtia, este interzis, 

au container separat și flux separat. 

 

Dl Gheorghe Necula 

Mă scuzați! 

Și la gunoiul menajer o să vină, atunci, de trei ori?  

 

Dna Silvia Constantinescu 

Da, așa scrie în contract. 

Așa ar trebui. Eu vă spun ce scrie în contract.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru Municipiul Ploiești, situația s-a prezentat un pic diferit, pentru că au 

multe zone cu platforme, unde depozitează mai multe persoane. Nu este ca la zona 

rurală, unde fiecare primește sacul, personal, unde să strângă gunoaiele colectate 

selectiv. Și astfel de platforme sunt absolut necesare pentru perioada următoare, dacă 

ne dorim ca și ploieștenii să colecteze selectiv, astfel încât operatorul să nu aibă 

posibilitatea să aplice tariful penalizator. Deci, este o completare a sistemului în 

aceeași măsură.  

Mâine, la ora 14, vom merge la Ministerul Fondurilor Europene, tot pentru faza 

a doua a acestui S.M.I.D., pentru că ne dăm seama că sistemul, așa cum a fost el 

conceput în 2009, după care au urmat mai multe modificări legislative, nu mai este de 

actualitate și trebuie să venim să îmbunătățim acest sistem, în integralitatea lui.     

În acest moment sistemul, chiar aveți dreptate, are multe lacune. Unele sesizate 

de noi, unele de ADI, unele de operator, unele de primari și de către cetățenii 

localității, dar trebuie să îmbunătățim. Aceasta este prima măsură - de a îmbunătăți, 

prin amplasarea... 

Mai avem parcă încă 50 astfel de containere? 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Nu. Avem doar de la Primăria Ploiești, solicitare.  

Deci, Planul de investiții se face pe baza unor solicitări, fie de la operator, fie de 

la autoritatea locală. 

În acest moment, noi, nu am primit decât de la Primăria Ploiești această 

solicitare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Au și cele mai multe probleme, după cum bine știți, dar vreau să vă spun 

că redevența colectată în acest moment este undeva la 3 milioane. 

 

 Dna Silvia Constantinescu 

4,2 milioane. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

E bine. Adică avem de unde îmbunătăți sistemul. 

Din cât? 

 

Dl Cristian Dumitru 

Cât este? Colectare 3 milioane... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

4,2 milioane. 

 

Dl Cristian Dumitru 

4 milioane din... Cât ar trebui să... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vreo 5-5,5. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Adică suntem undeva la 60%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

80%. 

4,2 milioane, din vreo 5,4.  

Au o datorie de un 1,2 milioane sau 1,4 milioane lei - neachitați, pe care au 

termen până la sfârșitul anului, din ce știu eu. Împreună cu ADI-ul le-am făcut deja o 

solicitare către asigurator, de a recupera acele sume. Dacă au pus la dispoziție o 

asigurare, îi aplicăm asigurarea. Am mai făcut-o o dată pentru 1,9 milioane. Așa 

funcționează sistemul, dar avem bani și este important acest lucru, încât să 

îmbunătățim acest sistem cu 100 de pubele - pentru început, ansamble.  

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Îmi cer scuze, nici nu am avut timp să citesc foarte bine...  

 

Dna Silvia Constantinescu 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu operatorul trebuia să vină cu containerele? 

   

Dna Silvia Constantinescu 

Deci, nu este vorba de... Este vorba de niște sisteme de protecție a containerelor 

pe care Consiliul județean le-a pus la dispoziția operatorului, prin proiectul S.M.I.D. 

Deci, noi le-am primit din fonduri europene. Acele containere de 1,1 mc, pe care le 

vedeți, colorate, și aceste containere se protejează în aceste module. Deci, nu sunt 

completare la sistem. Deci, operatorul nu este ajutat în niciun fel. Este doar protejarea 

acelor containere pe care Consiliul județean le are în proprietate și care acum sunt 

deteriorate de populație și nu-și ating scopul... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că deșeurile sunt colectate, înainte să ajungă operatorul, de către alții. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Și acum acele containere vor fi cu... 

 

Dl Bogdan Andei Toader 

Și acum la încastrăm în aceste module. Astfel încât să nu mai poată să umble 

așa facil. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Ne protejăm bunul nostru. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ne protejăm bunul, asigurându-ne marfa - cu ghilimelele de rigoare.  

   

Dna Silvia Constantinescu 

Deci, nu sunt în completare. Nu vă gândiți că punem la dispoziție operatorului 

ceva ce trebuia să ia el. Sub nicio formă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și plasticul și hârtia sunt la fel de valoroase. Trebuie să înțelegeți că prin 

Ordonanța nr. 74, dacă nu se colectează selectiv și operatorul nu duce la stația de 

sortare, spune-ți doamnă ce se întâmplă? Ca să înțeleagă. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

În primul rând au indicatori de performanță operatorii, care sunt penalizați și 

autoritățile locale vor plăti taxa la APM foarte mare? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Pe reciclare și pe deviere de la depozitare. 

Deci, nu este o completare, nu este un ajutor pentru operator, este doar pe 

echipamentele noastre, ale județului, și acestea vor rămâne tot în patrimoniul județului, 

doar se pun la dispoziție. În cadrul contractului de concesiune se face un act adițional 

și se dau în administrare, ca un bun de retur.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte bine că puneți toate aceste întrebări, pentru că trebuie să fim foarte 

clari cu privire la ceea ce se votează.  

Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun 

la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

În numele Consiliului local Ploiești, vă mulțumesc eu foarte mult, pentru că îi 

vom ajuta și acesta este un lucru foarte bun. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu, nu spuneți așa, pentru că nu este ajutor, este obligație. 

Dacă sunt bunurile pe care le avem noi și aceasta este cota care corespunde 

Ploieștiului, nu facem niciun ajutor, ci punem lucrurile exact așa cum trebuie să fie. 

Deci, nu este un ajutor.  

Mulțumesc! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Trebuia să facă Dobre, atunci. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu luați că trebuie să facă Dobre. Este o chestiune punctuală, derivată dintr-o 

obligație... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Eu am vrut doar să vă mulțumesc, pentru că ați înțeles importanța proiectului. 

Dacă vreți să completăm și să ducem discuția aceasta, să știți că domnul Dobre, dacă 

tot vreți să avem această discuție, trebuia să construiască mai multe platforme, să le 

amenajeze, să le păzească. Dar, v-aș ruga să nu intrați în această discuție, pentru că 

este mult mai bine, credeți-mă.   

 

Dl Eugen Ionică 

Stimate domnule președinte, nu vă enervați.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă este mult mai bine. 

 

Dl Eugen Ionică 

Haideți să păstrăm discuția normală, elegantă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta am încercat. 

Proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

derularea Contractului nr. 2219/17.11.2016” - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă. 

Doamnă, vă rog! 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Este vorba de solicitarea ADI ,,Deșeuri”, privind mandatarea domnului 

președinte să voteze în AGA - Adunarea Generală a Asociației, modificarea de tarife, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 74 și datorită faptului că noi suntem 

semnatarii contractului de la Zona 1, dând în concesiune Stația de transfer Bușteni, e 
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nevoie și de mandatul domnului președinte al Consiliului județean, pentru această 

modificare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spun sincer, voi vota exact cum vor dori primarii din acea Zonă. Ei sunt 

beneficiari, noi punem stația acolo. Este vorba despre: Sinaia, Azuga și Bușteni. Din 

ce știu eu, dumnealor nu își doresc o creștere a tarifului. Deja operatorul a spus că dacă 

nu se va vota, ce se va întâmpla? 
  
Dna Silvia Constantinescu 

Există o notificare de reziliere, cu termen de 15-20 ianuarie, care a pus 

condiționalități legate de echilibru economic, echilibru care este dat în primul rând de 

redevența care a fost licitată și pe care Curtea de Conturi le-a recunoscut-o. Deci, 

trebuie pusă în tarif. Plus alte elemente de cost care au survenit ulterior contractului - 

tariful pe salariul minim și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă primarii nu vor dori să voteze, cei trei primari despre care v-am făcut 

referire, vă spun sincer că nici eu nu voi vota. Acum dumnealor sunt beneficiarii și știu 

ce este mai bine pentru localitățile pe care le reprezintă și au fost aleși, în primul rând, 

să reprezinte cetățenii. 

Acest mandat dacă vreți și considerați că este mai bine, aș putea să vin din nou, 

după ce se argumentează în prima ședință -știu că vom avea o ședință AGA în 

perioada următoare-, să vă cer mandat special pentru acest vot. Nu am nici cea mai 

mică problemă. Nu sunt... 

 

Dl Dorin Tudora 

Cine este operator acolo? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

,,Comprest”, de la Brașov. ,,Comprest” Brașov, să știți că în localitatea Brașov 

are un tarif de 18 lei. Tarif pe care..., nu pe acest 18, dar, din fundamentarea lor, am 

văzut că solicită 15, dacă nu mă înșel.  

 

Dna Silvia Constantinescu 

Este pe 2019 – 11 fără TVA, iar pe 2020, cu taxă de economie circulară de 80, 

este 12,50, cred, fără TVA. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

12,50, fără TVA. 

Aceasta este solicitarea lor, cu mențiunea că vor aplica acea solicitare de 

reziliere. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Înseamnă că este obligatoriu ca noi să nu plătim.  

E bine, domnule președinte, să țineți cont de punctul de vedere al primarilor, că 

ei vor da socoteală în fața cetățenilor.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect și din acest motiv am și ținut să specific acest lucru,  pentru că nu-mi 

permit să iau eu decizii pentru UAT-uri. Dacă ei vor dori să voteze... Să știți că acolo 

unde sunt celelalte Zone, eu nu am avut mandat de vot și nu am votat în niciuna din 

Zonele respective.  

 

Dna Silvia Constantinescu 

Urmează la 3, 4, 5 - unde avem Stația de transfer, iar la 2 cu 6 și 7, nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La 2 cu 6 și la 7, nu. 

Cine este pentru a-mi acorda mandat? Împotrivă? Abțineri?  

Aș vrea să se ia în considerare că nu am participat la acest vot, întrucât mi se 

pare că este vorba despre un sistem pe care-l reprezint. Dar, vă spun sincer că în 

această speță, chiar nu știu ce decizie ar fi potrivită.    

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.  

(Domnul președinte al Consiliului județean, Toader Bogdan Andrei, nu a 

participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean nr. 164/29.09.2017 privind aprobarea proiectului, a studiului de fezabilitate și 

a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente 

proiectului „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de 

Obstetrică Ginecologie Ploiești””. 

Aș vrea să fac o scurtă prezentare a situației, de fapt.  

Am semnat acest proiect în martie, în primăvara acestui an. De două ori am 

ridicat pe SICAP, de două ori... 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Ofertantul a venit cu o valoare peste valoarea estimată de proiectant. Văzând 

acest lucru, am solicitat proiectantului o verificare a prețurilor și a devizelor puse în 

proiect. Au constatat că o pondere importantă o are și aplicarea Ordonanței nr. 114, 

pentru că salariile...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu a fost prinsă. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

...erau vizate de această Ordonanță și în urma prezentării devizului actualizat se 

pare că ofertantul care a venit de fapt de două ori peste estimatul nostru, avea dreptate. 

Este vorba de o suplimentare de aproximativ 900 mii lei.  

 

Dl Eugen Ionică 

Procentual, cam cât este? 
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Dl Marius Constantin Nicolae 

În jur de 12%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, 12% a fost. 

Ne doream deja ca această lucrare să fie... Nu este o lucrare complicată, nu are 

niciun grad de complexitate. Pur și simplu ofertantul a venit mai sus decât... 
 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Prețul la vată minerală și la polistiren a suferit creșteri până la 57%, în intervalul 

2017-2019. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

2017 - pentru că atunci a fost scris proiectul, ați înțeles.  

Că l-am semnat noi la începutul acestui an, este cu totul altă problemă. Dar, nu 

avem altă variantă decât să majorăm, exact cum v-a fost prezentat, atât devizul cât și 

să recalculăm indicatorii tehnico-economici și să-i aprobăm în această ședință, astfel 

încât să putem să ridicăm din nou pe SICAP și să sperăm că lucrarea va fi adjudecată 

de către...  

Poate acum vor fi chiar mai mulți ofertanți.  

Dacă sunt alte comentarii la acest proiect? 

Deci, se duce de la... Da vedeți. De la 798 mii, inclusiv TVA, la valoarea de... 

Crește cu 950 mii. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Valoarea actuală va fi 7 985 mii, 985 mii peste valoarea inițială și actualizată, cu 

tot cu TVA. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu tot cu TVA. 

Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor 

contractelor de închiriere a unor spații în imobilul proprietate publică a județului 

Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4”. 

Aici este vorba despre: Orange, Vodafone, Radiocomunicații S.A., UPC, 

Uniunea județeană a producătorilor agricoli Prahova, Asociația CAR a salariaților din 

Consiliul județean Prahova, CAR Mondoconsilva Prahova. 

Sunt cei care au deja în această clădire spații închiriate. În anumite situații este 

vorba de terasă și parte din clădire. Vedeți: pentru Orange, Vodafone, 

Radiocomunicații și UPC. UPC are doar terasă, iar la ceilalți observați că spațiile sunt 

modeste. Plătesc chirie toți acești beneficiari ai închirierii.     

Dacă sunt probleme? Dacă nu, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de 

închiriere a unui spațiu în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în 

Municipiul Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr. 1”. 

Este vorba de Curtea de Apel Ploiești care solicită prelungirea valabilității 

pentru spațiul închiriat, până la 31.12.2020. 

Din păcate, nu au reușit să finalizeze lucrările la Palatul de Justiție. Sunt lucrări 

începute în anul 1996 - am vrut să specific acest lucru.   

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al 

județului a terenului în suprafață de 624 mp, situat în municipiul Ploiești, Tarla 13, 

Parcela NDS 211, 212, 213”. 

 

(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian participă la lucrările ședinței 

Consiliului județean). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem aici, la proiectul de hotărâre... 

 

Dna Livia Barbălată 

Este donația primită de la Lukoil... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, voiam să fiu exact, cu privire la locație, să nu mai greșesc. Avem... 

Am învățat minte, ați văzut, domnule Răducanu? 

Este vorba de drumul de acces către Stația de tratare mecano-biologică. 

Dumnealor au semnat contractul de donație, împreună cu subsemnatul, în februarie, 

cred, anul acesta, destul de devreme. Actele cadastrale, cu totul, au durat destul de 

mult, din punctul meu de vedere. Acum, putem să facem trecerea. Nu au solicitat 

niciun fel de bani pentru această donație, doar un drept de servitute, către o locație pe 

care o au în spatele Stației de tratare mecano-biologică.    

Avem și o valoare de inventar. La acel moment nu aveam această valoare. O 

vedeți scrisă acolo.  

Accesul la stație. Prin avizul primit de la C.N.A.D.N.R. pentru acces din drumul 

național, am avut ca și condiție, realizarea unei benzi de acces și a unui sens giratoriu, 

lucrări care vor fi executate anul viitor... 
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Dna Silvia Constantinescu   

Acest teren era absolut necesar, pentru că nu puteau intra mașinile. Noi am 

solicitat și Primăriei Ploiești o suprafață de teren și ei ne-au dat un accept... Urmează 

să... Iar aceste două terenuri, plus un teren de la noi, pe baza lor vom face intrarea la 

TMB, amenajată cu benzi de decelerare...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa cum prevede avizul eliberat.  

Să știți că acele lucrări ne vor costa undeva la 3 milioane. Din cauza avizului 

care impune niște condiții - ca aceste benzi de accelerare și de decelerare să fie exact 

după modelul de la C.N.A.I.R., cu strat suport, cu asfalt de o anumită...  

 

Dna Silvia Constantinescu   

Verificarea este pe categorie de drum național.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

Trei milioane și ceva ne va costa, -știu că am discutat această problemă cu 

doamna Silvia-, doar accesul, pe care suntem obligați să îl facem. 

Dacă sunteți de acord cu acest proiect, cu introducerea în domeniul public al 

județului a acestei suprafețe de 624 mp? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al 

județului Prahova a unor imobile, situate în comuna Ceptura”. 

Doamna Barbălată, vă rog! 

 

Dna Livia Barbălată 

Sunt două imobile pe care le-am preluat de la comuna Ceptura și le dăm în 

administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru construirea 

de locuințe sociale și un centru de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact despre ceea ce vă făceam vorbire cu alte ocazii, despre intenția noastră de 

a restructura aceste centre mamut - atât pe cele de copii, cât și pe cele de adulți.  

Am solicitat mai multor UAT-uri dacă ne pot pune la dispoziție teren pentru a 

realiza aceste centre de zi și aceste case protejate, cum sunt ele denumite. Avem câteva 

proiecte în lucru, în acest moment. 

Cel mai important și pentru care avem și contractul semnat și tot, este la 

Călinești. Dar, acolo Primăria a înțeles cât de important este și ne-a pus la dispoziție 

imediat terenul, printr-o ședință de urgență, la vremea respectivă. Alte primării au spus 

că nu au teren disponibil și încă ne străduim. Să știți că avem... Dacă aveți întâlniri cu 

domnii primari să știți că noi încă solicităm, cel puțin în zona Plopeni, dacă nu mă 

înșel.  
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Am reușit cu Dumbrăvești?  

 

Dl Viorel Călin 

Am reușit cu Dumbrăvești, dar între timp nu mai avem o așa mare problemă cu 

centrele de copii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu cele de adulți. 

 

Dl Viorel Călin 

Cu cele de adulți. 

La copii suntem deja la al treilea centru pe care urmează să-l închidem și pentru 

copii avem și soluția cu asistenții maternali. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ceea ce este o variantă destul de bună, să știți, cu asistenții maternali. Din 

punctul meu de vedere, un copil se poate dezvolta altfel în sânul unei familii care să îl 

educe într-o manieră corespunzătoare. 

Bun. Mulțumesc foarte mult! 

Deci, dacă sunteți de acord să introducem în domeniul public aceste imobile 

situate în Ceptura? Mai exact în Șoimești. 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru 

anul fiscal 2020”. 

Aici, din ce am înțeles eu, nu avem foarte multe modificări. 

Doamna Iatan, avem? 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

La noi nu sunt modificări decât cele generate de Codul Administrativ, adică am 

adaptat legislația la Codul Administrativ.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu avem modificări substanțiale de taxe? 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Dar alături de taxele noastre sunt și alte taxe de drumuri...     

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu că erau ceva probleme la zona de transporturi? 

 

Dl Alexandru Andron 

Nu. Sunt aceleași taxe ca și anul trecut.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Dacă sunt alte comentarii pentru acest proiect, nr. 11? Dacă nu, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 

produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul 

fiscal 2020”. 

Aici, eu știu explicația.  

Dacă cineva vrea să ne prezinte proiectul cu privire la prețul mediu al ierbii 

obținute?  

Știți, în fiecare an, Direcția Agricolă ne face o solicitare cu privire la aceste 

prețuri, pentru a aproba aceste prețuri medii ale produselor agricole. 

Vă rog, domnule Cristian Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Domnule președinte, eu nu particip la vot la acest proiect. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Nicio problemă.  

Dacă sunt alte comentarii? Dacă nu, cu această mențiune - că domnul Dumitru 

nu va participa la acest vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

(Domnul consilier județean Dumitru Cristian, nu a participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Nr. 13 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, a Devizului general și ai principalilor indicatori tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 101T 

Bertea-Lutu Roșu 1,0 Km, Județul Prahova””. 

Din partea Direcției tehnice? 

Domnul Ioniță nu este? 

 

Dl Constantin Savu 

A fost pe DJ 713, astăzi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, împreună cu domnul Chiroiu, așa este. 

Este vorba de o actualizare a Devizului și a Documentației de avizare a acestor 

lucrări de intervenție. 
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Atunci când a fost făcută solicitarea către Ministerul Dezvoltării, a fost o 

estimare. Acum venim cu indicatorii. Este vorba de proiectul pe care îl aveți pus la 

mapă, despre 1,0 Km de asfaltare, de îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 101T, la 

Bertea, zona Lutu Roșu, și vedeți exact ce prevede această lucrare. Drumul, în acest 

moment, este aproape impracticabil. Dacă sunt ploi sau vremea este mai puțin 

prielnică, să știți că situația se agravează. Încercăm, în cel mai scurt timp posibil, să îl 

scoatem la procedură de achiziție, după ce avem această aprobare din partea 

dumneavoastră. Banii, v-am spus, sunt veniți din partea Ministerului Dezvoltării - 

pentru calamități. Sunt lucrări de intervenție, DALI.      

Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din 

cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 54 din data de 23.05.2019 

referitoare la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului Județului Prahova alocate pentru activități 

nonprofit de interes județean pe anul 2019”. 

Dacă îmi explică cineva în ce constă îndreptarea de eroare? 

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Este vorba de termenul de finanțare al proiectelor, unde eronat a apărut data de 

30 octombrie, în Ghidul solicitantului, iar în anunțul de participare, data de 30 

noiembrie.  

Ideea este că avem trei proiecte care vor pierde sumele aferente lunii noiembrie, 

dacă nu aprobăm această îndreptare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Deci nu este vina lor...  

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Nu. A apărut și în anunțul de participare data de 30 noiembrie.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A  unsprezecea. 

Am înțeles. 

Și și-au decontat până la aceea dată, dar nu-și decontează luna... 

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Da, nu-și decontează ultima lună... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este vorba despre proiectul cu ONG-uri, nu? Cu cei care au depus: cu diabetul, 

cu...  
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Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Cu Asociația Pacienților Oncologici și Asociația Diabeticilor.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar nu sunt sume foarte mari? 

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Nu, 30 mii lei.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În total? 

Pentru o lună? 

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Cam 2 mii, 7 mii și 5 mii... 

Nu am sumele exact. Nu le-am calculat și pe ultima lună... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc mult, domnule Moșu! 

Am înțeles. Să explicăm despre ce este vorba, să înțeleagă cu exactitate că nu... 

Dacă sunteți de acord cu această îndreptare de eroare materială?  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Nr. 15 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente 

proiectului „Elaborarea hărților de hazard și risc natural la cutremure a județului 

Prahova””. 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Este vorba de Legea nr. 575/2001, care aprobă Planul de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea zonei de risc. Aprobăm pe anul acesta și hărțile de risc la seism și 

următorul Proiect de hotărâre se referă la ultimul pachet de UAT-uri din județ, la care 

s-au întocmit hărțile de risc la alunecări de teren, în baza hărții de hazard, întocmită de 

Ministerul de Resort.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Până în acest moment, câte astfel de hărți am elaborat deja și sunt finalizate în 

județ? - pentru că am avut o discuție la ședința pregătitoare. Eu știam undeva la 

patruzeci și.  

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

În total sunt în jur de 50 de localități în județ care au risc. Acum, avem ultimul 

pachet de 30. Am avut câte 15 în fiecare an. Ultimul pachet e mai mare - are douăzeci 

și ceva de... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

22-23, știam.  

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

...23 de localități și a durat consultarea populației, pentru că după ce 

documentațiile sunt avizate, odată în Comisia de specialitate a Ministerului și în 

Comisia tehnică județeană, ele se supun consultării populației. Timp de trei luni de zile 

ele au fost afișate în fiecare localitate, s-au strâns observațiile. Unde a fost cazul s-au 

introdus în documentație și urmează, așa cum spune legea, acestea să fie aprobate 

printr-o hotărâre de Consiliu județean.    

Mai departe vor fi preluate, o parte au fost deja preluate în planurile urbanistice 

generale și în planul de amenajare a teritoriului județului, care se va reactualiza. Vor 

fi, de asemenea preluate și, normal, la nivel de plan urbanistic general ele sunt și 

detaliate. Pentru că atunci când detaliezi, de fapt constați că nu chiar toate zonele sunt 

așa de roșii cu interdicție, cum sunt acum. Unii dintre domnii primari s-au speriat puțin 

la început. Dar, detaliind, după aceea, riscul, făcând mai multe foraje și probe de 

laborator, pot să intervină și să modifice puțin forma zonelor cu risc mare, risc mediu 

și risc redus.      

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte bine să avem aceste hărți pentru că atunci când cineva dorește să 

construiască într-o astfel de zonă, trebuie să știe exact riscurile la care se supune și e 

normal ca primarii să prindă în PUG-urile localităților aceste zone de risc, este normal. 

Altfel, avem tot felul de incidente cu case care ajung să alunece sau să pățească alte 

lucruri și spun că nu au fost informați. Acum, toată lumea este informată cu privire la 

zona unde poate sau nu poate construi.  

Corect?  

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Și se găsesc pe site-ul nostru și cele aprobate și cele care sunt în curs de 

aprobare. Oricine dorește să le consulte din județ, poate să deschidă site-ul Consiliului 

județean, în portalul nostru găsește toate aceste hărți, partea scrisă și desenată.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt întrebări la acest proiect? Dacă nu, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 16 este - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor 

aferente proiectului „Elaborarea hărților de risc natural și a planurilor de risc detaliate 

pentru alunecări de teren, pentru un număr de 22 teritorii administrative ale județului 

Prahova, respectiv orașele: Azuga, Băicoi, Boldești-Scăeni, Bușteni și comunele: 

Apostolache, Bănești, Bucov, Cerașu, Cocorăștii-Mislii, Dumbrăvești, Florești, 

Filipeștii de Pădure, Gornet, Măgurele, Măgureni, Măneciu, Păcureți, Păulești, 

Scorțeni, Tătaru, Vadu-Săpat  și Valea Călugărească și declararea arealelor de risc la 

alunecări de teren””. 
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În primul punct, în punctul nr. 15, am încercat să explic un pic și din punctul nr. 

16. Acestea sunt localitățile.   

Dacă sunt comentarii? 

Noi nu punem interdicții pe aceste zone, decât prezentăm situația cum este și ce 

măsuri ar trebui să fie luate de către primari pentru aceste zone și cetățenii să fie 

înștiințați cu privire la pericolele la care se supun.  

După cum observați, majoritatea sunt localități de deal, ca să spun așa, chiar și 

munte - dacă vorbim despre Bușteni. 

Bun. Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 17 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul propriu și aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare pentru unitățile de asistență socială pentru copii și unitățile de asistență 

socială pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și subordonate acesteia”. 

Domnul director sau doamna șef serviciu! Care doriți să explicați? 

Eu știu că amândoi cunoașteți la fel de bine subiectul. 

Vă rog! 

 

Dl Viorel Călin  

După cum știți, în luna octombrie, la ședința Consiliului județean, a fost 

aprobată organigrama D.G.A.S.P.C. Urmare a acestei aprobări a organigramei, trebuie 

să aprobăm regulamentele de organizare și funcționare pentru serviciile pe care le-am 

înființat noi, de fapt pentru Complexul de Servicii ,,Cireșarii” din Ploiești și pentru 

celelalte structuri care au fost înființate în cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C..  

Odată cu aceste aprobări de regulament și  noul regulament al D.G.A.S.P.C., vă 

supunem aprobării transformarea unor posturi de natură contractuală în funcții publice 

precum și celelalte transformări normale, ca urmare a promovărilor sau a 

transformărilor de posturi vacante la Centrele din subordinea D.G.A.S.P.C.. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

În cadrul aparatului propriu al Direcției, făcându-se un studiu asupra activităților 

desfășurate, s-a identificat un anume Serviciu, acela de Asistență psiho-socială, cu 

prerogativă de putere publică.  

Legiuitorul, prin Codul Administrativ, a precizat, la partea a VI a, cu privire la 

Statutul funcționarilor publici, că până la 01 ianuarie 2020 este termenul limită când se 

mai pot aproba transformări de posturi de natură contractuală cu prerogativă de putere 

publică, în funcție publică. S-a pus problema acestui Serviciu. Este vorba de 19 posturi 

contractuale compacte, care dacă beneficiază de aprobarea dumneavoastră se 

transformă în funcții publice și oamenii vor fi reîncadrați în funcții publice. 
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Pentru funcția de conducere, există un post contractual vacant care este 

desființat și înființat post  funcție publică de conducere vacantă, care, ulterior, o să fie 

scos la concurs. Vor beneficia, doar pe funcții de execuție această reîncadrare, oamenii  

respectivi. Și, ca urmare a acestei transformări, se aprobă și organigrama, pentru că în 

colțul din stânga, sus, al organigramei de acea recapitulație, se modifică numărul 

funcțiilor publice - de la 148 la 168.  

Deci, organigrama nu suportă modificări, decât ca reactualizare analitice a 

acelor funcții. Cea mai amplă transformare este... toate structurile au fost supuse 

aprobării unui nou regulament de organizare și funcționare, pentru că în acest an au 

fost emise peste 8 Ordine de Ministru al Muncii, de standardizare și actualizare a 

ROF-urilor pe  legislația de anul acesta . De aceea este atât de amplu acest proiect de 

hotărâre. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pot să vă adrersez și eu trei întrebări?  

 

Dna Elena Ion 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Prima întrebare: salariile, în momentul în care se face transformarea, vor crește 

la aceste persoane? 

 

Dna Elena Ion 

Așa cum este aprobată salarizarea, prin Hotărâre de Consiliu județean, salariile 

funcțiilor publice sunt cu aproximativ 5% mai mari, decât cele pe funcția contractuală 

și datorită statutului. Funcționarii publici sunt aliniați unor incompatibilități, unor 

conflicte de interese, au niște restricții în activitate și niște responsabilități mai aspre 

față de personalul contractual. Aceasta a fost și gândirea pe care dumneavoastră ați 

aprobat-o – diferență între funcția de natură contractuală la salarizare... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că pot desfășura și alte lucruri după terminarea programului de lucru - 

doar contractualii... 

 

Dna Elena Ion 

Da, așa este. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...și din acest motiv ei sunt mai jos la nivelul Consiliului.  

Și dacă vorbim de Consiliu, a doua întrebare: puteam să facem și noi acest 

lucru? 
 

Dna Elena Ion 

Noi, aparat de specialitate... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi, Consiliul județean, pentru cei 225, din care...   
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Dna Elena Ion 

Din care 41 sunt de natură contractuală. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Puteam și noi dacă voiam?  

 

Dna Elena Ion 

Din acești 41, numai 12 sunt de specialitate. Dar, acești 12 sunt în Serviciul 

acela de administrare clădiri, întreținere și gospodărire.  Dacă încercam să identificăm 

prerogativa de putere publică, dau un exemplu - pe inspectorii de specialitate de la 

Administrare clădiri, identificam. Dar, cum acești oameni sunt ingineri, cu calificare și 

în sectorul de clădiri, de...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamnă, îmi cer scuze, că acum îmi permit să vă contrazic după 10 ani în 

Consiliu - sunt doar 2 ingineri. 

 

Dna Elena Ion 

Da, dar unul este conducătorul structurii și celălalt este conducătorul Biroului... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este un Șef serviciu și Șef birou, care sunt ingineri.  

Ne referim la ceilalți. 

Din 12 scădem 2 și rămâne 10. 

 

Dna Elena Ion 

Da.  

Uitându-ne pe fișa postului și pe activitățile pe care le desfășoară...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Se putea. 

 

Dna Elena Ion 

...exact ce înseamnă prerogativă de putere publică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Se putea. 

Ultima întrebare, întrebarea numărul 3: noi de ce nu am făcut-o? 

Nu, că nu o facem. Că v-aș fi supus eu la... 

Noi, de ce nu am făcut-o? 

 

Dna Elena Ion 

Pentru că nu se poate face reîncadrarea decât pe funcție de execuție și cei doi 

șefi... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu vorbim despre cei doi, i-am scos din ecuație. 
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Cred că m-au înțeles colegii, da? 

Ceilalți 10. 

 

Dl Neaga Gheorghe 

N-a avut cine să insiste, domnule președinte. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Nu au vrut cei 10. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ei, n-ar fi vrut cei zece!? 

 

Dl Neaga Gheorghe 

Cei 10 sigur voiau. 

 

Dna Elena Ion 

Pot să mă abțin? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Stați jos! Mulțumesc pentru explicații. 

Vă rog, domnule Nistor! 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

Am și eu o întrebare: stabilirea acestei prerogative de putere publică este o 

instituție nouă prin Codul Administrativ sau exista și înainte? 

 

Dna Elena Ion 

Definirea prerogativei de putere publică s-a făcut prima dată în anul 1999, prin 

Statutul funcționarului public, prin Legea nr. 188. Acolo, la art. 2, se stipula clar care 

sunt funcțiile din sistemul public care sunt pe prerogativă de putere publică și care vor 

fi reîncadrate ca funcții publice. De aceea nu sunt trimiși funcționari publici în 

biblioteci, în spitale, în școli. 

 

Dl Marian Tudor Nistor  

Iar Codul Administrativ limitează până la 01 ianuarie? 
 

Dna Elena Ion 

Exact. 

Data de 01 ianuarie, pentru reîncadrare. Statutul spunea: dacă angajatorul poate, 

identifică funcții care au în spate prerogativă de putere publică, pot veni și solicita 

aprobarea pentru această avizare. ANFP-ul dădea aviz, înainte, da nu limita în timp. 

Codul Administrativ, prin art. 612 a spus: această reîncadrare și transformare este 

permisă până la 01 ianuarie 2020.  

 

Dl Marian Tudor Nistor  

Și după 01 ianuarie? 

 

Dna Elena Ion 

După 01 ianuarie, dacă nu ți-ai făcut această analiză la nivelul aparatului...  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Ai pierdut fereastra. 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

Ok. Am înțeles.  

Mulțumesc! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu vă spun foarte corect: am avut această discuție, sau cel puțin dați-mi voie să 

vă explic votul meu și punctul meu de vedere, da? Apoi, fiecare decideți cum 

considerați. Nici nu am știut de această fereastră, până când a ajuns acest proiect. Dar, 

și dacă aș fi știut, în măsura în care se putea face și la Consiliul județean, nu sunt sigur 

că aș fi făcut acest lucru. Din două aspecte importante: în primul rând acești oameni, 

când s-au angajat, au știut cum și în ce condiții s-au angajat. Nu s-au angajat ca și 

funcționari publici, s-au angajat ca și contractuali.   

Eu am locul de muncă la SC ,,Electrica” și la SC ,,Electrica” să știți că eram pe 

de o parte angajații SC ,,Electrica” și angajați care prestau pentru SC ,,Electrica”. În 

același birou existau acești angajați care prestau pentru SC ,,Electrica”, cu salarii mult 

mai mici. Și acolo, în privat, există în același birou, diferențe. Că desfășoară aceeași 

activitate sunt conștient și sunt de acord că acești oameni poate merită o salarizare mai 

bună, poate merită niște prerogative, cum ați spus, mai bune. Sunt de acord cu 

dumneavoastră. Dar, atâta timp cât ei s-au angajat, știind condițiile de muncă, știau 

foarte clar, pentru că nu s-au angajat ca funcționari. În acest timp, unii dintre ei, -ați 

spus dumneavoastră că - domnule director - că lucrează de foarte mult timp- aveau 

oportunitatea să se ducă și să se angajeze pe funcție publică dacă o considerau atât de 

atrăgătoare și atât de bine, nu știu, bine prevăzut statutul unei funcții publice.  

Trei - costurile, acum, cu un angajat nu sunt atât de mari, că sunt aproape la 

aceeași diferență, dar peste trei ani de zile ei vor crește în gradație și sigur salariile vor 

fi mai bune.  

Corect, doamna...? 

 

Dna Elena Ion 

Nu se știe. 

Totul depinde de... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Și acum, pentru că v-am explicat această situație și cum stau cu analiza mea 

personală, vă voi spune în aceeași măsură că trebuie să fiu până la capăt corect și să fiu 

Social Democrat. Și să mă gândesc că dacă este prevăzută o astfel de oportunitate până  

la 31.12, și alta sigur nu se va mai găsi, și știu condițiile de muncă a acestor persoane, 

-pentru că dacă era vorba de Consiliul județean nu aș fi fost de acord-, dar aici vorbim 

despre cazuri deosebite, cu o muncă în niște condiții deosebite. Să ai grijă de copii cu 

probleme, cu încadrări grave în handicap și cu o situație care poate îți creează o stare 

de spirit mai mult decât inadecvată, o să dau mai mult cu sufletul acest vot, decât cu 

mintea.  

Vă rog, domnule director! 
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Dl Viorel Călin 

Dați-mi voie să spun și eu două cuvinte. Aveți dreptate dumneavoastră: că cei 

care s-au angajat și sunt mai vechi știau unde s-au angajat și ce activitate vor 

desfășura. Dar, uitați-vă în ultimul timp prin câte transformări trece această instituție. 

Credeți-mă că nu îmi este deloc ușor. Uitați, trebuie să aprobăm niște planuri de 

restructurare. Deci, nu este o instituție care stă și... 

Mi-ar plăcea și mie să vin o zi la serviciu și să știu că în ziua aceea trebuie doar 

să semnez niște documente de bancă și să ne ținem de un plan pe care l-am stabilit. 

Dar, toată ziua trebuie să ne gândim unde vom construi aceste locuințe, cu ce bani, 

unde găsim terenul. În paralel cu asta... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum, domnule director, o să vă întrerup până nu ne jigniți pe noi toți, cei din 

aparatul Consiliului județean, să considerați că noi venim și semnăm aceeași bancă. 

Știți câte modificări...  
 

Dl Eugen Ionică 

Sunteți director, ce-ați vrea să faceți? 

Serios. 
 

Dl Viorel Călin 

Vreau să spun că tot timpul trebuie să ne gândim... 
 

Dl Eugen Ionică 

Și noi ne gândim, toți ne gândim. 
 

Dl Viorel Călin 

... la un viitor pentru instituția asta.  

De exemplu, instituția aceasta se ocupă de tot ce înseamnă județul Prahova, pe 

partea de asistență socială, fiindcă nu există nicio localitate, inclusiv Ploieștiul sau 

comunele mai mari, care au dezvoltat măcar un serviciu de zi. Și atunci când toate 

primăriile au probleme și vin la noi să le rezolvăm, noi trebuie să găsim soluții. De 

aceia vă spun că oamenii aceștia chiar merită, așa puțin, să fie și ei stimulați.   

N-aș fi venit în fața dumneavoastră să vă rog, pentru ei, dacă nu aș fi considerat 

că merită. Majoritatea dintre ei, peste jumătate, sunt la începutul activității, sunt 

debutanți, sunt psihologi și asistenți sociali de care noi avem mare nevoie. Dacă era 

vorba de altceva nu aș fi venit să insist...   
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Dacă mai sunt alte comentarii, vă rog! 
 

Dl Eugen Ionică 

Nu era vorba de cei care nu pot să le fie transformate posturile din contractual în 

funcționar. Era vorba de dumneavoastră - dumneavoastră ați spus că vă gândiți toată 

ziua.  

Cu asta vă ocupați...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Enescu! 
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Dl Rareș Dan Enescu 

Pe mine m-a convins explicația domnului director. Îi mulțumesc, voi vota și voi 

susține, dacă se merge mai departe... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu cred că cei mai credibili în această situație, și este doar un punct de vedere 

personal, adică nu vorbesc în numele instituției, eu dau crezare doamnei care lucrează 

în acest sistem și doamnei care cunoaște acest sistem. Dacă dumnealor îmi spun că 

facem un lucru bun astăzi - pe doamna Erji am uitat să o menționez. Dacă 

dumneavoastră sunteți de acord și veți vota, atunci eu nu pot decât să accept și să 

votez alături de dumneavoastră chiar dacă raționamentul meu, așa cum este el... V-am 

spus...  

Cum ar fi fost la Consiliul județean să facem această transformare?  

Nu aș fi fost de acord cu ea. 

 

Dl Alexandru Bănică  

Acum 5 ani nu se angaja nimeni funcționar, pentru că era salariul 1200 lei. 

Atunci nu veneau cei de la privat să le spună... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Se schimbă vremurile. 

 

Dl Alexandru Bănică  

Mă enervează lucrul acesta, că se tot discută de funcționarii publici: sunt mulți, 

nu fac nimic, bani mai jos...  

Eu am fost și-așa și am fost și-așa.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

O să trec foarte repede la punctul nr. 25 (devenit 18) - ,,Proiect de hotărâre 

privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești”. 
 

 (Domnul consilier județean Dumitru Cristian s-a retras de la lucrările 

ședinței Consiliului județean). 
 

Dna Elena Ion 

A fost organizat concurs de promovare în grad profesional. Este vorba de 56 de 

funcții a căror titular li s-a acordat promovare, ca urmare a declarării admis la concurs. 

În același numeric. Deci, vorbim numai de transformări de posturi ca urmare a 

promovării în grad sau treaptă profesională. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

CA-ul a aprobat? 
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Dna Elena Ion 

Da. S-a discutat în CA. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun.  

Dacă sunt probleme, comentarii? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Nr. 26 (devenit 19)- ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești”. 

 

Dna Elena Ion 

În același numeric statul de funcții. Sunt 6 posturi transformate ca urmare a 

promovării în grad sau treaptă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Nu am uitat pe nimeni, ca data trecută?  

A fost discutat în CA. 

 

Dna Elena Ion 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Nr. 27 (devenit 20) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova”. 

 

Dna Elena Ion 

La fel, în numericul aprobat. Este vorba de două promovări și de desființare și 

înființare de post, din mare în mic - un muzeograf din I, în muzeograf debutant la o 

secție.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar tot muzeograf? 

 

Dna Elena Ion 

Și tot muzeograf. Celelalte două funcții sunt ca urmare a promovării examenului 

de grad și treaptă.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este cineva de la Muzeu, aici? 

 

Dl Bogdan Ciupercă 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă salut! 

O singură întrebare, este simplă întrebarea: cât este salariul unui muzeograf 

debutant? 

 

Dl Bogdan Ciupercă 

Un pic mai mult decât minimul pe economie.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Un pic mai mult decât minimul pe economie. 

 

Dl Bogdan Ciupercă 

S-a recurs la această metodă, pentru că este vorba de un post de muzeograf la 

Muzeul ,,Conacul Bellu” din Urlați. A fost scos la concurs pentru grad profesional I, 

de patru ori... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și nu s-a prezentat nimeni. 

 

Dl Bogdan Ciupercă 

Și nu s-a prezentat nimeni. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta voiam doar să explicăm. 

 

Dl Bogdan Ciupercă 

Și atunci încercăm să aducem pe cineva, care a terminat, proaspăt absolvent de 

facultate, care să fie la început de carieră și care să...  

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să accepte. 

 

Dl Bogdan Ciupercă 

...să accepte și să intre în sistem.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. 

Dacă dintre colegii mei are cineva de adăugat ceva sau de făcut vreun 

comentariu?  
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Eu am vrut doar să explicați de ce transformăm postul, pentru că ați menționat 

că nu s-a prezentat nimeni -  salariul nefiind unul atrăgător.  

La Consiliul județean, un paznic are mai mult - menționez și acest lucru, da? 

Bun.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nr. 28 (devenit 21) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Județean 

de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Prahova””. 

Doamna Lea! 

 

Dna Lea Lucuț 

Deci, acest Plan s-a elaborat conform Strategiei naționale, conform Strategiei 

regionale. A avut la bază Planul național care a trasat obiective, ținte și indicatori. 

Aceștia s-au adaptat județului Prahova la condițiile existente și cele preconizate. Anul 

de referință s-a stabilit 2018, perioada de planificare 2019-2025. Planul acesta are la 

bază: Legea nr. 211, privind Regimul deșeurilor, Ordinul nr. 140 - care stabilește 

metodologia de elaborare. Conform acestei metodologi, s-a constituit, la sfârșitul 

anului 2018, un Comitet de coordonare, constituit din factori de decizie. Ulterior, un 

grup de lucru la nivelul instituției, care a cuprins și alte instituții cu interese în 

domeniul deșeurilor, împreună cu un consultant, contractat, specializat, cu experiență 

în elaborarea de strategii pe deșeuri. Această metodologie impune și evaluarea de 

mediu.  

Evaluarea de mediu, conform HG nr. 1076 din 2004, ne-a obligat să trecem prin 

o avizare de mediu, astfel că, după predarea Planului la nivelul Consiliului județean, în 

aprilie 2019, anul acesta, s-a transmis spre avizare Agenției de Protecția Mediului 

Prahova.         
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În ce lună? 
 

Dna Lea Lucuț 

În 03 aprilie 2019. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

 

Dna Lea Lucuț 

După cum vedeți, suntem în decembrie și în toată această perioadă noi am stat în 

evaluare de mediu, pentru că termenele sunt foarte mari și stricte. Am avut dezbatere 

publică, în iulie. În toată această perioadă, instituțiile cu interese în domeniu au venit 

cu observații și comentarii. Au fost introduse, astfel încât acest Plan a avut 6 versiuni, 

la ora actuală. Toate au stat pe site și publicate în presa locală.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru dezbatere. 
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Dna Lea Lucuț 

Pentru dezbatere, pentru informarea publicului. 

S-a emis, în noiembrie, Decizia de emitere a avizului de mediu, astfel că la 

începutul lunii decembrie am obținut și avizul de mediu.   

Obiectivele, ca să vă spun câteva cuvinte, pentru că Planul este foarte stufos, are 

peste patru sute de pagini, el este structurat în paisprezece capitole, a stabilit niște 

obiective - 15 la număr. Fiecare obiectiv este studiat într-un plan de acțiune, cu 

măsuri, cu ținte și cu termene. Același Plan, conține și un Plan de prevenire a 

deșeurilor, de producere a deșeurilor, și un Plan de acțiune, și se încheie cu un capitol 

cu - Indicatori de monitorizare, care vor trebui monitorizați în fiecare an, împreună cu 

Agenția de Mediu.  

În acest Plan s-au analizat trei alternative: s-a ales, în urma analizelor, pe mai 

multe paliere, în special de sustenabilitate, senzitivitate și risc, s-a ales o alternativă, 

alternativa aleasă. Aceasta a fost studiată în amănunt și de posturi și de toate lucrurile. 

Această alternativă presupune investiții care să urmărească atingerea obiectivelor în 

următoarea perioadă de analiză pe care v-am spus-o, până în anul 2025, cu investiții de 

modernizare a sistemului actual de gestiune. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Până în ce an? Mai spuneți o dată! Până în două mii douăzeci și? 

 

Dna Lea Lucuț 

Atât prevede Planul... 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Da, dar are viziune până în 2040. 

 

Dna Lea Lucuț 

Dar prognozele și statisticile s-au extins pe o perioadă, până în 2048. 

Doamna director, care va încerca să acceseze fonduri europene, pentru că 

sumele sunt foarte mari, se ridică la o valoare de 50 milioane euro, această alternativă, 

vă va expune alternativa selectată. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Deci, mâine, cum spunea domnul președinte, am fost invitați la Ministerul 

Fondurilor pentru că este primul Plan județean aprobat prin Hotărâre de Consiliul 

județean și mai sunt bani pe Axa 3 POIM, care ne ajută să completăm sistemul de 

management integrat. 

Deci, acest document este un document strategic la nivel local, absolut necesar, 

fără de care nu se mai pot accesa fonduri europene...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Fonduri europene. Suntem primul din țară... 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Pe care l-am aprobat. Deci, avem un an și o lună de când ne-am apucat. Este 

avizat la Mediu și investițiile necesare pentru atingerea principalilor indicatori, în 
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domeniul deșeurilor, pe ținte, pe reciclabile și pe depozitare, vor fi transpuse într-un 

proiect.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Cum spunea colega mea, investițiile sunt cam 50 milioane euro, dar nu vom 

accesa din prima toți banii, deoarece unele din investiții au termen de ținte, mai târziu, 

după 2026.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât ne-am propus, doamnă? 
 

Dna Silvia Constantinescu 

Noi ne-am propus cam 20 milioane euro.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am crescut de la 18? 
 

Dna Silvia Constantinescu 

Da. Să vedem cât ne dau. Am spus că pentru acest proiect care are...  

Principala problemă este că noi trebuie să-l terminăm în decembrie 2023 și 

atunci ar trebui să ne focusăm pe exact ce putem să facem în această perioadă, 

respectiv completarea sistemului de colectare selectivă. Ne-am propus, ca pentru zona 

de case, să renunțăm la acești saci și să cumpărăm efectiv pubelă colorată, să fie mai 

ușor pentru toată lumea, inscripționată - asta ar fi una.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și pe care să o dăm către populație. 
 

Dna Silvia Constantinescu 

Și pe care să o dăm. Exact. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din ce am înțeles, Cornu beneficiază. A cumpărat de la Primărie și are două 

pubele pe care cetățeanul o scoate într-o zi pe cea maro și într-o zi pe cea roșie sau 

galbenă, -nu mai țin bine minte, exact-, în ziua pentru colectare selectiv.   

Cred că și Câmpina, dacă nu mă înșel are, nu? 

 

Dl Tudor Marian Nistor 

Doar maro. Primim saci. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar maro. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

O să vedem ce discutăm mâine.  



40 
 

Deci, aceasta este propunerea noastră. Deja am trimis-o la Minister, printr-o 

adresă, și să vedem ce ni se aprobă. V-am spus - suntem legați, constrânși de timp, 

pentru că asta înseamnă de fiecare dată o altă licitație și asta înseamnă mult timp.  

Deci, echipamente pentru colectarea selectivă, echipamente pentru zona urbană 

de  colectare a bio-deșeurilor, este o țintă impusă de Uniunea Europeană, pe care noi 

trebuie să ne-o asumăm și să vedem cu o vom face. Deci, tot materialul biologic de la 

populație, de la cantine, de la magazine, trebuie colectat selectiv. Nu se mai acceptă 

depozitarea lui, ci trebuie tratat.  

O altă...    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Separatoarele balistice.  

 

Dna Silvia Constantinescu 

Un alt obiectiv este completarea stației de tratare mecano-biologică, astfel încât 

să deviem cât mai mult de la depozitare și această investiție este evidențiată de noi 

cam la 9 milioane. Înseamnă două linii de completare a sortării. S-a impus țintă de 

sortare la TMB, separatoare balistice, presă de balotat, astfel încât cât mai puțin deșeu 

să fie dus la depozitare și să ne atingem ținta de pregătire pentru valorificarea 

energetică. 

Deci, mai este prevăzut în plan, retehnologizarea stațiilor de sortare de la 

Drăgănești, care este a Primăriei Drăgănești, făcută pe FARE.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și pusă la dispoziție. 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Retehnologizarea stației de la Văleni. Numai că aceasta încă nu este a 

Consiliului județean, este în proprietatea operatorului, ca bun de retur. Și cele două 

stații de transfer de la Bușteni și Urlați, să fie dotate cu prescontainere. Asta în mare. 

O să vedem cam ce ne acceptă mâine. 

Din 2026, putem să accesăm pentru o rampă, pentru că s-ar părea că rampele 

noastre și-au cam atins capacitatea.  

În mare aceasta este alternativa pe planul județean.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Vă rog, domnule Nistor! 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

Am eu o întrebare în legătură cu deșeurile vegetale din piețe. Sunt foarte multe 

piețe, iar cantitățile sunt enorme și ajung în rampa de gunoi. Aceste... 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Este interzis. 

În conformitate cu toate contractele încheiate de ADI, cu operatorii de colectare, 

acestea sunt pe flux separat. Operatorii de colectare au obligația să încheie contracte 

cu administratorii acestor piețe, iar deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și 
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deșeurile din coșurile stradale trebuie tratate înainte de depozitare, în stația de tratare 

mecano-biologică. Este prevedere legală, este prevedere în Planul național și în Planul 

județean. Probabil că încă nu se întâmplă peste tot asta, dar asta va urma.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu sunt alte comentarii, eu vă supun la vot acest Plan județean de 

gestionare a deșeurilor pentru județul Prahova. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nr. 29 (devenit 22) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de 

transport județean”. 

Vă rog, domnul Andron! 

 

Dl Alexandru Andron 

Este vorba de aplicarea Ordonanței nr. 51 - Consiliile județene pot atribui pe o 

perioadă de 60 de zile licențe de traseu pentru traseele care au fost lăsate de operatori. 

Unii cărora li s-a ridicat licența de traseu, licența de transport - așa cum am pățit în 

cazul domnului Marin Stelian, care ne-a lăsat fără transport pe traseul 32, de  Blejoi...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

 

Dl Alexandru Andron 

...și atunci am găsit altă soluție. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că avem aici câțiva specialiști, câțiva oameni care chiar se pricep pe 

această măsură, pe acest proiect pentru aprobarea unui regulament de atribuire pentru 

60 de zile, ne oferă posibilitatea, ca în cazuri excepționale, -unde operatorul predă 

licența și noi nu suntem pregătiți și nu avem posibilitatea de a interveni în acel 

moment-, să putem să atribuim pentru 60 de zile, timp în care să derulăm procedura 

efectivă pentru operarea acelui traseu, să încredințăm unui prestator.  

Să știți că există o întreagă discuție la nivelul acestor operatori de transport, ca 

în cazul abrogării Ordonanței nr. 51, să pornească o grevă destul de mare, la o scară 

destul de mare și chiar unii dintre ei să predea aceste licențe. Lucru care ne-ar pune 

într-o situație dezastruoasă, spun eu, mai ales că este vorba de naveta copiilor. Dar 

aceasta este o măsură preventivă. Noi doar stabilim prin regulament, că pentru o 

perioadă de 60 de zile atribuim direct, timp în care efectuăm procedurile legale de 

atribuire definitivă a acelui traseu.  

V-am explicat. Știți că am fost în aceeași situație cu traseul domnului Marin 

Stelian, când i-a fost retrasă licența.  

Am pățit aceeași situație când a fost predată licența, unde domnule, Andron? 
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Dl Alexandru Andron  

La Marin Stelian, la traseul de Odăi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. 

A fost domnul Marin Stelian la traseul de Odăi, dar nu, a fost la Păulești, când 

,,Nils” a predat licența, că nu era...  

 

Dl Alexandru Andron  

Să nu mai opereze pe 30 iunie... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu a vrut. Nu i s-a părut convenabil. Atâta timp cât serviciul este, nu unul de 

utilitate publică, ci este un serviciu comercial, dreptul lui de a renunța unilateral la un 

traseu este clar stipulat și noi trebuie să luăm măsuri urgente.  

Dacă sunt comentarii, vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, dacă se va transforma, din nou, din drept comercial în 

drept de utilitate publică, noi avem vreo posibilitate pentru a-i..., nu neapărat a-i 

obliga, de a le sugera ca elevii cu handicap, copiii cu handicap, să poată să folosească 

redus... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu un tarif redus. 

Să știți că atâta timp cât serviciul este comercial, noi nu putem să intervenim 

absolut deloc, nici măcar în stabilirea tarifelor. Dacă ei, mâine, vor să crească tariful 

cu 2 lei...    

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu, am spus dacă prin abrogarea Ordonanței nr. 51. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ar fi un avantaj pentru noi, nu neapărat să subvenționăm aceste tarife, dar tot 

printr-un regulament la nivelul județului, am putea reduce tarifele sau crearea unui 

plafon - nu mai mult de. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cel mai bine era dacă anumite localități, cum face Ploieștiul pentru elevi și 

pentru pensionari, vin și acoperă într-o anumită măsură costul unui abonament.  

La fel și Brazi - să nu vorbesc cu păcat.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu toți copiii sunt dintr-o singură localitate. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. Eu v-am explicat că ar fi putut, autoritatea locală, să intervină, dar, da... 

În principiu, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră - se poate, dacă redevine de 

utilitate publică avem alte pârghii. 

Bun. 

Cine este pentru aprobarea acestui proiect de regulament? Împotrivă? Abțineri?  

O abținere - domnul Nistor. Am înțeles. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31voturi „pentru” și ,,o 

abținere” (domnul consilier județean Nistor Marian Tudor). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da de ce, domnule Nistor? Pot să vă întreb? 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

Chiar dacă este un serviciu comercial, este vorba despre o atribuire directă care 

excede procedurile de licitație și pot apărea tot felul de interpretări.  

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, înțeleg argumentul, dar acolo spune că se poate. Așa spune în lege - se poate 

atribui în condiții... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Domnule Nistor, dar încălcarea dreptului la libera circulație, cum este în aceste 

condiții? Atâta timp cât nu mai am un operator pe traseul respectiv și oamenii nu au 

posibilitatea să se deplaseze? 

 

Dl Marian Tudor Nistor  

Este vorba despre o opțiune personală. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, ,,Doamne ferește!”. Eram curios și nu... 

Mulțumesc! 

Nr. 31 (devenit 23) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

propriu al județului”. 

Vă rog, doamnele de la economic! 

Am ajuns la 31 (devenit 23). 
 

Dna Maria Dovîncă 

Execuția la finele trimestrului IV, se aprobă în luna mai a anului viitor. Datele 

sunt prezentate în proiectul de hotărâre.   

La secțiunea de funcționare, atât veniturile, cât și cheltuielile au realizare în jur 

de 80%. 82% la venituri și 79% la cheltuieli. Cât privește secțiunea de dezvoltare, 

veniturile au o realizare de 24%, iar cheltuielile de 12%.  

Acest proiect va fi completat...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât avem la dezvoltare? 
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Dna Maria Dovîncă 

La cheltuieli 12%. 

Acest proiect de hotărâre va fi completat cu execuția finală a anului care este 

și...  

 

Dna Eliza Grecu 

Plățile din Trezorerie. 

 

Dna Maria Dovîncă 

... în luna decembrie și v-a fi aprobat în luna mai. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și execuția, per total? Funcționare cu dezvoltare, cât ar fi? 

 

Dna Maria Dovîncă 

80% la funcționare - sunt pe secțiuni separate, iar la dezvoltare 24% la venituri 

și 12% la cheltuieli.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și de ce avem 24 la venituri? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Pentru că, față de nivelul prognozat, aceasta este suma care este efectiv în 

Trezorerie. Aici s-au făcut transferuri din secțiunea de funcționare către dezvoltare, iar 

la proiectele cu finanțare europeană atât s-a încasat din...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Preconizat. 

Vorbim despre DJ 102K și despre DJ 720, care au influențat foarte mult 

veniturile. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da. 

De Școala specială...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Comentarii? Vă rog! 

Dacă nu, vă supun la vot.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nr. 32 (devenit 24) - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova privind asocierea Județului Prahova cu 

localități din județ, precum și alocarea unor sume”. 
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De fapt, este vorba de modificările dintre capitole și aici avem: comuna Brebu, 

comuna Podenii Noi și Râfov. 

Acum, aș vrea să fac un comentariu la acest subiect - sunt foarte mulți care nu 

cred că vor reuși să cheltuie banii alocați din partea Consiliului, din păcate. 

Să știți că iarăși am această supărare - faptul că localități cer mulți bani și spun 

că vor cheltui, iar cele care au nevoie nu primesc, deși poate ar fi fost în stare să-i 

cheltuie într-o manieră corespunzătoare. Și să nu rămânem cu ei în buget, pentru că 

acești bani rămân la noi în buget și se duc în excedent. Este păcat, pentru că până la 

urmă cu toții ne dorim cât mai multe investiții pentru cetățenii pe care-i reprezentăm.  

La Râfov, observați că se redistribuie de la acel teren, la ,,Înființare distribuție 

gaze naturale”. Au semnat contractul. Am înțeles că acesta este studiu de fezabilitate.  

 

Dl Eugen Ionică 

Acolo este, dacă-mi dați voie – „Înființare sistem distribuție gaze naturale”. Se 

referă la Studiu de fezabilitate?   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este... 

 

Dl Eugen Ionică 

Și nu ar trebui să punem în proiectul de hotărâre la ce anume se referă?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este denumirea proiectului pe care îl are el aprobat în ședință de consiliu 

local.  
 

Dl Eugen Ionică 

Păi da, dar noi dăm bani generic. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Presupun că ,,Înființarea sistem”, proiectul efectiv cuprinde și SF-ul. Că eu știu 

că este la stadiul de SF, în acest moment. 

 

Dl Eugen Ionică 

Știți cumva cum se lucrează cu acest proiect, este proiectare și execuție? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectare și execuție - din ce știu eu. 

 

Dl Eugen Ionică 

Noi dăm bani pentru proiectare și execuție? 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru acest proiect. Care parte din proiect îl acoperă dumnealui...? 
 

Dl Eugen Ionică 

I-ați lăsat libertatea să hotărască dumnealui să facă, cum face. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Păi, mai are 6 zile - din punctul meu de vedere. Trebuie să vină la noi cu...  
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Dl Eugen Ionică 

Cu ceva. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...cu proiect, cu execuție. Eu nu cred că poată să se apuce acum de săpături și 

să... 

 

Dl Eugen Ionică 

Păi vine, dar cu ce vine? Noi suntem în parteneriat, aici. Cu ce Dumnezeu vine? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu presupun că, cu Studiul de fezabilitate, din ce am înțeles. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu-l punem acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nici eu. Cu studiu de fezabilitate. 
 

Dl Eugen Ionică 

,,Înființare sistem”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu studiu de fezabilitate. Nu are cu ce. Decât... Nu are decât cu documente, nu 

are cum să execute lucrarea.  

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles asta, dar totuși...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Poftim? 

 

Dna Eliza Grecu 

În hotărârea lu de Consiliu local se menționează: pentru plata Studiului de 

fezabilitate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vedeți. 

 

Dl Eugen Ionică 

Păi și de ce nu scrieți acolo? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Așa se numește proiectul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Așa mă așteptam și eu și v-am spus că eu cunosc discuția cu domnul 

primar, că... 
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Dl Eugen Ionică 

Scuzați-mă! Pe ce se finanțează acest proiect? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proprie. Finanțare proprie. 

 

Dl Eugen Ionică 

Finanțare proprie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proprie, vă garantez că proprie. 

 

Dl Eugen Ionică 

Atunci înseamnă că poate suporta modificare...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Poate.  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Așa se numește proiectul lui aprobat și dacă modificăm noi, acum, nu poate 

trage banii. 
 

Dl Eugen Ionică 

Așa este. Fiind finanțare proprie, poate să își pună acolo - ,,pentru SF”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Ionel Pîrvu 

Trebuie să pună în consiliu local și să o ia de la capăt? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu domnule.  

Ce scrie în hotărârea lui de consiliul local? 

Dați-mi mie! 

 

Dl Dorin Tudora 

,,Studiu de fezabilitate” - asta scrie. 

 

Dl Eugen Ionică 

Să puneți ce scrie în hotărârea de consiliu local. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E corect ce spune domnul consilier Ionică. 

Dați-mi voie! 

Deci, Hotărârea Consiliului local al comunei Râfov, punctul nr. 2 - suma de 100 

mii lei pentru investiția ,,Înființare sistem distribuție gaze naturale inclusiv racord la 

SNT și SRM pentru comuna Râfov, județul Prahova” și continuă: ,,necesară pentru 
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plata Studiului de fezabilitate”. Scrieți acolo exact cum este stipulat, că așa este 

titulatura și puneți în paranteză ,,Studiu de fezabilitate”  și este corect și cum scrie aici 

și cum scrie la noi.  

 

Dl Enescu Rareș Dan 

Este vorba de cum decontează Consiliul județean, când vine primarul să tragă 

banul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Titlul este același. Este o completare. 

 

Dl Eugen Ionică 

N-am încercat să-i fac nimic, să vă bag ,,bețe prin gard”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nici nu am spus acest lucru. Ați vrut să fim cât mai corecți față de titulatură. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Este același lucru și la punctul nr. 2 - ,,Întocmire studiu de fezabilitate și 

întocmire documentație”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Păi da, dar aici scrie ,,Studiu de fezabilitate”. Aici este un proiect amplu, din 

care noi ne asociem pentru bucățica aceasta. Exact. 

Puneți în paranteză, vă rog frumos, pentru că putem face această...  

 

Dl Eugen Ionică 

Este normal. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este corect. Este foarte corect.  

Nici nu am spus că este rea credință sau rea voință. Doamne ferește! 

   

Dl Eugen Ionică 

Cu ce sumă vin ei în parteneriat? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu 10%. 

Toată lumea..., cam acesta este procentul. În afară de Păulești, care are un 

procent mai mare.   

 Au și venituri. Ei vin de obicei cu: 30, 50 sau 70.  

Braziul - venim noi cu 10 și cu terenul și ei cu 90.  

Bun. Completăm acolo? 

Puteți să completați? 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Noi, în contractul de asociere trebuie să avem același titlu. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este același titlu. Este clar același titlu ca și hotărârea de la Râfov. Doar că el, 

acolo, a specificat: „Pentru plata studiului de fezabilitate”. Dar titlul proiectului este 

același: ,,Înființare sistem”. Că e un proiect amplu care face legătura la sistemul 

național de transport și... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte?  

Luați-o ca un amendament, votăm amendamentul, votăm documentul și 

terminăm, pentru că nu se poate modifica direct, acum.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Atunci vă propun acest amendament, să adăugăm după titulatură, să punem: 

plata studiului de fezabilitate sau studiu de fezabilitate, fără plată - în paranteză. În 

paranteză punem ,,Studiu de fezabilitate” și suma de 100 mii lei.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

O abținere. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus cu 

31voturi „pentru” și o „abținere” (doamna Sfîrloagă Ludmila, vicepreședinte al 

Consiliului județean). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum, proiectul în integralitatea lui. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Proiectul nr. 33 (devenit 25) și ultimul, înainte de ,,Diverse” - ,,Proiect de 

hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de 

asistență și de reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii 

Regenerabile Prahova”. 

Domnule director, vă rog! 

 

Dl Sorin Văduva 

Având în vedere contractul pentru servicii care expiră la 31 decembrie, în 

organigramă neavând departamentul juridic sau altceva de specialitate, având foarte 

multe pe rol, deschise, litigii de muncă cu ,,Rosalul” și mai mulți operatori, vom avea 

nevoie, din nou, de servicii juridice.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc! 

 

Dl Ionel Pîrvu 

Nu au compartiment juridic. 
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Dl Sorin Văduva 

Noi nu avem în organigramă Compartiment juridic. 

 

Dl Ionel Pîrvu 

Știu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu aveți în organigramă.  

Vă rog! Domnul consilier Ionică, domnul Răducanu și domnul Neaga! 

 

Dl Eugen Ionică 

Mulțumesc! 

Văd că avem director nou. 

Este cu mandat, este provizoriu? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să vă spună domnii de la AGA. Eu nu pot, chiar nu știu de data aceasta. 

 

Dl Ionel Pîrvu 

Deci, s-a organizat concurs, a fost comisie, în momentul acesta este pe funcție. 

A fost o perioadă interimar.    

 

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul director, o să vină cu bugetul la aprobat.   

 

Dl Eugen Ionică 

Când avem bugetul? Că nu avem buget aprobat de ... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este depus la noi. De asta am făcut precizarea, că mai erau două proiecte cu care 

a venit dumnealui. 

Avem, să spunem...  

Vă rog, spuneți dumneavoastră, că e cel mai bine! Da vom discuta, atunci când 

vom veni cu bugetul... 

 

Dl Sorin Văduva 

Pe 2020 bugetul o să iasă pe profit. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În ultimii 6 ani, cum a fost? 

 

Dl Sorin Văduva 

Pe minus. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât a fost anul acesta scăderea? Că eu... 

 

Dl Sorin Văduva 

Când am preluat societatea era în jur de 600 mii, iar când închidem anul, cu 280 

mii. 

 

Dl Ionel Pîrvu 

În contractul de management pe 2019, este minus 500 mii. 

 

Dl Eugen Ionică 

Fostul director? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost dat afară de către CA. CA-ul a luat această decizie. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da? A fost demis de CA? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, a fost demis de către CA. 

 

Dl Eugen Ionică 

V-am zis de la început să nu-l punem. 

Dumneavoastră: nu și nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Voiam să întreb de unde avem banii respectivi - că nu sunt bugetați, nu avem 

nimic pentru asta, pentru această achiziție.  

Neavând buget, ei neavând bugetul adus la zi.  

 

Dl Ionel Pîrvu 

Se merge pe bugetele anterioare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Se merge pe bugetele anterioare - pe unu din doisprezece.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, avem 6 ani pe minus... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  
 

Dl Nicușor Răducanu 

Și sperăm acum că o să trecem dintr-o dată pe plus. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost redusă activitatea foarte mult, iar din luna mai, în sfârșit Zona 3, 4 și 5 a 

fost adjudecată și toată lumea duce din această zonă deșeuri acolo. Plus din Zona 4 și 

5, stația de sortare este singura care poate primi din aceste zone deșeuri colectate 

selectiv, adică reciclabilele, care sunt valorificate.  

 

Dl Eugen Ionică 

Este în activul pe care noi l-am dat și pe care îl administrează și care acum îl 

duce în zona de conflict... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. I-am creat un fel de monopol. E corectă...?  

Vreți să mă completați cu ceva, că nu... 

Vă rog! 

 

Dl Ionel Pîrvu 

În contractul de management pe 2020 trebuie să fie pierdere zero, așa a fost 

gândit pe 4 ani. 

De la pierdere un milion și jumătate, la pierdere zero în 2020. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, legat de contractarea 

unor servicii juridice? 

Vă rog, domnule Neaga! 

  

Dl Gheorghe Neaga 

Da, am o întrebare, domnule președinte, pentru domnul director. De ce pe 3 ani? 

De ce nu 5, nu 7, de ce nu un an? 

 

Dl Sorin Văduva 

Având mandat de 4 ani de zile, am zis cât sunt eu în mandat să am acea 

societate 3 ani de zile.  

 

Dl Gheorghe Neaga 

Vreți să fiți sigur că lucrați cu același avocat...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar am o întrebare: se poate? Pentru că eu știam că pe un an, că așa făceam la 

toate societățile. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Tocmai de asta am întrebat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu știam că și la ,,Hidro”... 
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Dna Alina Georgiana Tincă 

În lege nu menționează perioada. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În lege nu menționează. 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Rămâne la latitudinea Consiliului să hotărască perioada. 

 

Dna Fabioara Ionescu 

Și societatea a avut niște rezultate bune. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ok.  

V-a mulțumit răspunsul sau... 

Vă rog, domnul Tudora! 

 

Dl Dorin Tudora 

Am mai avut discuția aceasta cu servicii juridice. Într-adevăr este ideal să fie pe 

mai mulți ani. Poate anumite procese nu țin doar 6 luni sau un an.   

 

(Doamna consilier județean David Simona și domnul consilier județean 

Ciolac Dan s-au retras de la lucrările ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aici vă dau dreptate, să știți.  

 

Dl Dorin Tudora 

Dacă asta e legea, nu mai știu acum dacă a mai adus schimbări, eu știu că..., și ar 

fi bine, la fiecare proces pe care îl aveți mai amplu așa, chiar dacă aveți din partea 

noastră ... să veniți și să discutați pe procese și care sunt sumele mari...  

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Păi, au și ei CA și AGA. 

 

Dl Dorin Tudora 

Am înțeles. 

  

Dl Ionel Pîrvu 

Poate să vă spună câteva procese? Ce executări am avut anul acesta... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Foarte mari. 
 

Dl Sorin Văduva  

Anul acesta am recuperat numai de la ,,Rosal” - 1,2 milioane. 

 

Dl Dorin Tudora 

Măcar să avem niște informării. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este corect ce... 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu știm nimic despre această societate. Vin de fiecare dată și constatăm că sunt 

pierderi de 6 ani. 

 

Dl Dorin Tudora 

Domnule președinte, cred că nu m-am făcut destul de înțeles  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corectă afirmația dumneavoastră: să existe o informare.  

Domnule director, oricum veți dori să veniți cu bugetul. Trebuie să prezentați și 

ce s-a întâmplat și ce ați făcut de la preluarea acestui mandat, -trei luni, nu știu cât 

aveți, patru luni-, și ce măsuri propuneți împreună cu CA-ul și cu AGA, pentru că este 

normal și ce spune domnul Tudora: ,,să fie făcută o informare către domnii consilieri”.   

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, același lucru este valabil și pentru ,,Hidro” și pentru 

Maternitate, pentru care  am solicitat de-a lungul timpului și nu s-a adus nimic până 

acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Dacă sunt aici, societățile reprezentate, v-aș ruga, cei care sunteți prezenți și 

către ,,Hidro” se va ocupa domnul Pătrașcu să trimită o adresă. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Niciodată nu s-a prezentat aici în 3 ani, domnul Semcu, să vedem și noi să ne 

spună ce a făcut cu banii sau dacă a făcut... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că în 3 ani a fost. 

 Ca să fie echidistanță din partea noastră, este normal ca toate societățile să 

prezinte un astfel de raport: și ,,Plopeni”, și ,,Brazi”, și ,,Hidro”. Este normal să fiți 

înștiințați despre activitate. Și chiar, uitați, ca să nu existe nicio supărare, doamna 

Ludmila și cu doamna Fabioara Ionescu vor trimite adrese către aceste instituții. În 

prima ședință din ianuarie toată lumea să prezinte un astfel de raport și legat de 

servicii juridice, că aproape toate societățile au. Nu știu dacă Spitalul Județean are așa 

ceva, că nu știu să fi aprobat vreodată. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Are jurist 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Are jurist. Am înțeles. 




