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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova 

din data de 17 iulie 2019, ora 15,00 
 

 La ședința Consiliului Județean, convocată prin dispoziția nr. 234 din 11.07.2019, 

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, Enescu Rareș Dan, 

Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu 

Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Papuc Rodica Mariana, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu 

Cristian, Popovici Elisabeta, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Viter David Andrei. 

Au lipsit doamna consilier județean Dumitru Mihaela Carmen și domnii consilieri 

județeni: Nistor Marian Tudor, Răducanu Nicușor și Tudoran Lorin Gabriel.  

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

Bîgiu, secretarul 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; 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 Elena 

Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului 

Județean de Artă Prahova ”Ion Ionescu Quintus”; dl Daniel Banu, șeful Serviciului 

Public Județean Salvamont Prahova; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Prahova și reprezentanții presei.   

 La ședința Consiliului Județean au mai luat parte: dna Iuliana Cristina Mircea, 

șeful Biroului proiectare din cadrul Direcției Tehnice; dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției Economice; dl Constantin Savu, 

consilier în cadrul Compartimentului Control al președintelui, dl Ciprian Udroiu, 

consilier juridic în cadrul Direcției Județene de Pază Prahova și dl Alexandru Handrea, 

student. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Haideți să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

X X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

Bună ziua! 

Mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației convocării pentru această ședință 

ordinară a Consiliului Județean, din 17 iulie 2019.  

Aș vrea, în primul rând, să știu dacă ați primit din partea compartimentului de 

specialitate, informarea cu privire la ceea ce înseamnă modificările aduse de către Codul 

Administrativ. Mi-aș dori, în câteva cuvinte, din partea aparatului, cineva să expună cel 

puțin cu privire la derularea ședințelor.  

Din ce înțeleg eu, sunt modificări substanțiale în ceea ce privește amendamentele, 

din ce am înțeles eu, și  sancțiunile aduse atât aparatului de specialitate, cât și 

consilierilor care absentează. Dacă în Lg nr. 215, spunea că la trei absențe consecutive, 

un consilier județean nu mai poate face parte din consiliu, în acest moment, el primește 

sancțiuni, atât din indemnizații, cât și din…; deci, sunt modificări destul de importante.  

Poate, dacă ați binevoi să studiați cu atenție, din ce am înțeles, atât de la doamna 

Secretar, cât și de la Direcția juridic, am înțeles că trebuie să avem un statut acum și un 

nou regulament de funcționare, și o să vă supunem atenției toate aceste probleme și o să 

încercăm să ne adaptăm din mers cu multe din prevederile noi, apărute în Codul 

Administrativ.  

Din ce am înțeles, una dintre prevederi spune că, amendamentele substanțiale, 

amendamentele de fond, aduse proiectelor, fac astfel încât proiectul să fie retras din 

acea ședință și să revină spre vot, spre supunerea la vot, într-o ședință ulterioară. Aici nu 

vorbim de mici corecturi la proiectele de pe ordinea de zi, ci la cele care suferă 

modificări substanțiale. Deci, sunt câteva modificări de care ar trebui să ținem cont, atât 

în convocarea ședinței și în ceea ce înseamnă numărarea votului.  

Am înțeles că există majoritate absolută, majoritate simplă și majoritate calificată. 

Am reținut-o doar pe cea simplă, deoarece mi-a fost foarte ușor - dacă avem cvorum, 

adică avem 19, dacă există jumătate din ce este, plus unu, din cei 19, însemnând 10, 

aceea este majoritate simplă, și e pentru anumite tipuri de voturi; majoritatea absolută se 

folosește pentru voturile de buget, majoritatea absolută pentru ceea ce înseamnă 

concesiuni s.a.m.d. Deci, sunt niște modificări pe care ar trebui să le studiem, să ni le 

însușim și ulterior, poate, ar trebui să le și discutăm, acolo unde apar probleme.  

Dar cred că ați fost informați cu toţi, prin acel material compus de către Direcția 

juridică și de către doamna secretar. Ulterior, vom studia cele 300 pagini. Am înțeles, în 

schimb, că la primari apar modificări substanțiale în ceea ce privește activitatea – 

Viceprimarul este propus de către primar, spre votul Consiliului. Deci, nu mai este 

propus de către consilieri sau de către Consiliu, ci de către primar. Așa am citit, rămâne 

de analizat și această problemă.  

Cu privire la ordinea de zi, față de ceea ce v-a fost transmis, avem o suplimentare. 

Dacă sunteți de acord, Proiectul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

finanțării proiectului „Reforma Învățământului din Moldova, subproiectul „Lucrări 

civile la Liceul Teoretic Vasile Coroban” din orașul Glodeni…””. 

Cu privire la suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect. Dacă sunt comentarii? 

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

O abținere?  
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Unanimitate. 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Vedeți că ați votat ,,și…” - ,,și…”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, haideți! 

Din nou: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

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

23 voturi „pentru” (Toader Bogdan-Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, 

Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David 

Simona, Enescu Rareș-Dan, Ilie Mihai-Viorel, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca 

Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Petcu Monica, Pințoiu 

Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia-Victor, 

Tomoșoiu Adrian, Viter David Andrei) și 10 ,,abțineri” (Dumitru Cristian, Gâlcă 

Adrian, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Necula Gheorghe, Papuc Rodica-Mariana, 

Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Soiu Mihail-Iulian, Tudora Adrian).  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul, presupun că a trecut, din ce am numărat eu… Ca să intre pe ordinea de 

zi. 

Acum, ordinea de zi în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi:   

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului, 

precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova, pe 

semestrul I - 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv „ACTIV PRAHOVA 

- PLOIEȘTI” , instituție publică aflată în subordinea Consiliului județean Prahova - 

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

 3. Proiect de hotărâre privind  numirea directorului interimar al Clubului Sportiv 

„ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind privind plata cotizaţiei pe anul 2019, către 

Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică din România - inițiat 

de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul 

Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Serviciul 

Public Județean Salvamont Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 
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 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 7/30 

ianuarie 2019 a Consiliului județean Prahova privind  aprobarea salariilor de bază 

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru 

personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice 

din subordinea acestuia, pentru anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reforma 

Învățământului din Moldova, subproiectul „Lucrări civile la Liceul Teoretic Vasile 

Coroban” din orașul Glodeni” propus de Raionul Glodeni din Republica Moldova  - 

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

doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, de doamna 

consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii consilieri județeni Rareș Dan 

Enescu, Toma Pințoiu, Nicolae Măruntu, Sorin George Stoian, Eugen Ionică și Cristian 

Popescu. 

 10. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 1 la ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 

bugetului propriu al Județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea 

Consiliului județean Prahova, pe semestrul I - 2019”. 

Doamna Dovîncă, în câteva cuvinte puteți să expuneți materialul! 

 

Dna Maria Dovîncă 

În Secțiunea de funcționare, gradul de realizare, atât la venituri, cât și la 

cheltuieli, este de peste 75%, în timp ce la Secțiunea de dezvoltare, gradul de realizare a 

cheltuielilor este de numai 2%.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Dezvoltare, 2%? 

 

Dna Maria Dovîncă 

La Dezvoltare, Cheltuieli. 

 

Dl Dan Ciolac 

2,26. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

2,26, mai exact. Are dreptate… 

Din ce am observat eu, la fonduri europene, am studiat materialul, la fonduri 

europene am văzut un 30%. 
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Dna Maria Dovîncă 

Per ansamblu, pentru toată secțiunea.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru toată secțiunea.  

Dar am observat o mare problemă la ceea ce înseamnă Direcția tehnică - 7,84 -, 

dacă nu mă înșel.   

Vă rog, domnule Ciolac! 

 

Dl Dan Ciolac 

Domnule președinte, doamna director a prezentat foarte succint datele. Deci, la 

Secțiunea de funcționare, după câte am văzut eu, este un deficit de 7 milioane lei; la 

Secțiunea de dezvoltare, în schimb, și aici ar trebui să discutăm. Deci, programat pe 

semestrul I, erau 47 milioane, 47,5 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Dan Ciolac 

S-au realizat 3,7 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

7,84% 

Îmi cer scuze, 7,82%. Am reținut greșit… 

 

Dl Dan Ciolac 

Da. Ceea ce înseamnă..., deci 8%.  

Subvenții de la bugetul de stat, ar fi trebuit să fie 42 milioane. Rotunjesc un pic, 

pentru ușurința discursului.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, e mai bine așa. 

 

Dl Dan Ciolac 

Realizat au fost 3 400 - adică 0,08%.  

La Cheltuieli de dezvoltare, pe Secțiunea de dezvoltare - program, semestrul I: 

120 milioane; realizat - 2,7 milioane; procent - 2,26.  

Ce se întâmplă cu aceste cifre? Cum sunt?  

 

Dna Maria Dovîncă 

Pe partea de cheltuieli este de fapt execuția din Trezorerie - plățile efectiv făcute 

până la data de 30 iunie. 

 

Dl Eugen Ionică 
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Dar de ce nu s-au făcut altele? 

Dna Eliza Grecu 

Pentru că sunt și angajări, angajate cheltuieli. Adică, contracte semnate… 

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu este vorba de contracte semnate aflate în derulare, ci doar plățile efectuate 

până la 30 iunie, în Trezorerie.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am și eu o justificare destul de coerentă, spun eu... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Și bugetul s-a aprobat abia în luna aprilie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...de exemplu 30 milioane, cam cât înseamnă, până în acest moment, toată 

execuția, înseamnă covoarele asfaltice - 27, care sunt în derulare, dar nu s-a achitat nicio 

factură… iar la noi, facturile sunt plătite la 30 de zile sau la cât?  

 

Dna Maria Dovîncă 

Așa este legea. În 30 de zile de la primirea facturii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem facturi, în acest moment, primite, cred că undeva la 20 milioane, dar 

neplătite.  

 

Dl Dan Ciolac 

Până la sfârșitul anului, cât estimați că se realizează? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi estimăm că ajungem undeva la 40 - 45, la fel ca anul trecut. 

Avem problema cu ,,Hidro Prahova”, pentru care noi, la dezvoltare, am alocat...  

 

Dna Maria Dovîncă 

O sumă destul de mare...  

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

12 milioane lei, dar din care nu au cheltuit absolut nimic, dar noi trebuie să-i 

asigurăm. La fel, la Fonduri Europene am prevăzut sumele, dar din cauza unui 

proiectant de la Iași, nu putem scoate la licitație proiectarea și execuția la cele două 

drumuri importante, cu valori de 40 și de 12 milioane euro, cel puțin unde am alocat noi 

foarte mulți bani.  

La Școala Specială, săptămâna aceasta va fi ridicată pe SEAP. Și acolo avem un 8 

milioane, că l-ați aprobat ca și indicatori.  
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Dl Dan Ciolac 

Aș vrea să-mi mai spuneți – deci subvenții de la bugetul de stat, care este o sumă 

foarte mare, deci vorbim tot de Secțiunea dezvoltare...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știți ce sunt: sunt Hotărârile de Guvern… 

 

Dna Maria Dovîncă 

…Pentru care s-au primit bani și au rămas necheltuite... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vorbim de acele calamități din anii trecuți, care trebuiau expertizate, trebuiau 

ridicări topo...  Momentan, singura pe care o aveam în licitație, este vorba de punctul 

Swiss Caps de la Cornu, care are valoarea de aproximativ 6 milioane lei, dar subvenții 

de stat. Este vorba de sumele venite de la Guvern.  

…Nu, PNDL-ul nu intră aici.  

 

 

Dna Maria Dovîncă 

Intră și el tot pe subvenție, chiar dacă nu are regimul celorlalte, dar este tot 

subvenție de la stat.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar nu am primit banii. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Primim banii pe măsură ce... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, dar nu sunt trecuți aici la subvenții ca să ne înțelegem, că asta întreba domnul 

Ciolac - ,,De unde sunt banii?”.  

 

Dna Maria Dovîncă 

La Program sunt trecute sumele, în partea de venituri sunt înregistrate, dar ele 

sunt cheltuite pe măsură ce depunem facturile la PNDL. Atunci ni se aprobă efectiv 

plata… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta este corect. 

 

Dna Maria Dovîncă 

...Dar suma este prinsă în baza contractului de finanțare semnat.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 
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În cei 42?  

 

Dna Maria Dovîncă 

Da, plus că sunt sumele din fonduri europene, care vin tot de la bugetul de stat, pe 

măsură ce proiectele sunt înregistrate, atât cu parte de venituri, cât și cu parte de 

cheltuieli, dar aflându-se proiectele în derulare, încă nu am primit sumele prin 

mecanismul de cerere de rambursare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar nu sunt trecute. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Ba da, sunt trecute. Sunt trecute ca programe. Ca să poți să-i faci cheltuiala, 

trebuie să-i prevezi și venitul.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corect, dar dacă noi nu am primit, de ce am trecut-o? 

 

Dna Eliza Grecu 

Ca program. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Pentru că am semnat contractul de finanțare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și am încărcat Programul cu toate sumele de la cele două drumuri județene: 102K 

și 720? Adică cu 50 milioane euro? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Inclusiv celelalte proiecte aflate în derulare...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci se justifică 2,26. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Tot ce avem pe parte de venituri, înregistrăm și pe parte de cheltuială. Se 

înregistrează programul efectiv. Nu neapărat încasarea sumelor pe venit. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar noi nu le-am încasat și...  

 

Dna Maria Dovîncă 

Păi da, și semnând contractele, înregistrăm proiectul în totalitatea lui - și pe 

venituri și pe cheltuială.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe cheltuială înțeleg când o să avem cheltuiala efectivă, dar pe venit? 

Dna Maria Dovîncă 

El este înregistrat și pe venit și pe cheltuială, diferența dintre ele fiind suma pe 

care...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă noi nu vom realiza acest proiect, presupunem prin absurd, că nu vom reuși.   

 

Dna Maria Dovîncă 

Atunci nu facem nici venitul, dar nici cheltuiala.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, dar execuția o să arate, vorba domnului Ciolac, 5%.  

 

Dna Eliza Grecu 

Acesta este motivul pentru care... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Poate ar trebui, domnilor consilieri, pentru o evidență mai clară, să se vadă exact 

cât am avut buget, cât s-a cheltuit efectiv, ca să se evidențieze foarte clar procentul 

exact al execuției bugetare, față de veniturile pe care le avem clare în buget.   

 

Dna Maria Dovîncă 

De aceea, procentul de realizare a cheltuielilor este 2%  - efectiv din ce s-a 

încasat, atât s-a cheltuit.  

 

Dl Dan Ciolac 

Deci, în subsolul paginii, unde au făcut centralizarea, ați spus doar.... deci 

realizat, 3 717 000,8.  Realizat: 2 700 000. Și ați dat cu excedent. Deci, dacă citești doar 

concluzia o să zici: ,,Băi, ce bine!. Uite excedent la oamenii aceștia”. 

Nu este foarte mare, dar problema este că din programul acesta de 120 milioane, 

care ar fi trebuit să aducă și TVA, să aducă și IVG... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Dan Ciolac 

...noi, la anul, nu știu ce o să primim, ce o să colectăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și paradoxul este următorul… Că dacă vă spun cifrele reale, câți bani avem la 

dispoziție, eu vă spun că nu avem în acest moment pentru...  

Am vrut, și cred că am prins bani la ultima rectificare, să asfaltăm curțile de la 

spitalele pe care le avem în subordine. Nu am găsit 600 mii lei, deci nu i-am găsit. 
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Credeți-ne!... Uitați, că eram cu doamna Mircea Cristina. Nu am găsit bani, dar aici 

arată că avem bani...   

…Eu înțeleg că sunt toți angajați, dar au dreptate și domnii:   dacă-i avem, de ce 

nu-i cheltuim?  

 

Dna Maria Dovîncă 

Pentru că în majoritate sunt angajați prin contracte, pe care trebuie să le asiguri 

finanțarea până la 31 decembrie. Sunt semnate contracte. Sumele sunt angajate, se 

înregistrează distinct în evidența contabilă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și credeți-mă! Până la urmă, am găsit cei 600 mii lei, cu care să asfaltăm curtea 

de la ,,Buna Vestire” și pe cea de la ,,Boldescu”, și pe cea de la ,,Spitalul Județean” 

inclusiv, care în total...  

Domnule Savu, cât este evaluarea făcută? 

 

Dl Constantin Savu 

Da, exact cât ați spus și dumneavoastră, domnule președinte.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vreo șase sute și un pic... 

Dar ați spus că faceți ridicări topo, ca să fim mai exacți. 

 

Dl Constantin Savu 

Sigur, dar atunci când am măsurat împreună cu domnul Chiroiu și cu un alt coleg, 

noi ne-am luat o măsură de siguranță - adică ceva în plus...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Dacă mai sunt întrebări pentru Doamna…? 

Vă rog, domnul Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Având în vedere situația națională la care se află bugetul țării, și spuneți că multe 

din sumele acestea vor veni de la bugetul național, cam care este prognoza 

dumneavoastră ca și funcționari ai Consiliului Județean, de realizare a acestor venituri, 

din punct de vedere al cheltuielilor, nu al veniturilor, pentru că acelea depind de 

Guvern, dar din punct de vedere al realizării lucrărilor? 

Având în vedere că suntem dincolo de jumătatea anului, cât preconizați că vom 

realiza, din ceea ce am propus pentru anul acesta? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta v-am spus eu: 40 - 45%.  

 

Dna Maria Dovîncă 
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Și anul trecut am realizat 43% din... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Între 40 și 45.  

 

Dl Cristian Dumitru 

Și restul? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Și restul rămân în derulare pentru anul următor. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Depinde dacă domnul Semcu dă drumul la lucrare și accesează cofinanțarea 

noastră, de 12 milioane.  

Dacă lucrarea de la Spitalul Județean se va derula conform graficului și noi am 

alocat ceva bani și pentru ea - vorbim de extindere -, pentru că dacă nu avem suma sau o 

parte din ea, măcar, nu putem derula licitația. Și noi am prevăzut... Dintr-o sumă foarte 

mare, nu putem să alocăm 1% pentru licitație, trebuie undeva la minim 20%. Lucrarea 

este de 12 milioane la Spitalul Județean, extinderea de clădire, și am prins acolo o sumă 

de aproximativ 2 milioane lei, ca să dăm drumul la licitație.  

Dacă nu, ne aflăm în aceeași situație ca Ploieștiul, pentru care o să vă supun 

atenției solicitarea dumnealor, în legătură cu Centrul de radioterapie, pe care eu îl 

consider vital pentru ceea ce înseamnă Ploiești…. a ținut licitația și nu poate semna 

contractul, deoarece nu are bani. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Și dacă nu poate să identifice nici în anul curent, nici în anii următori, nu are voie 

să semneze... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu are voie să semneze și o să încercăm să ajutăm Ploieștiul cu niște bani. Măcar 

4 - 5 milioane lei, prognozând ei în următorul an restul, pentru că lucrarea înseamnă 

vreo 10. Dar, dacă nu le dăm acei bani, pierd tot aparatul pentru radioterapie.  

 

Dl Gheorghe Neaga 

Și pierdem cu toții. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, Ministerul Sănătății i-a somat, pentru că va demara achiziția, pentru încă 10 

aparate și vor să știe dacă avem clădirea…, iar noi ne-am împotmolit, pentru că asta este 

situația.  

De asta vă spun: vom reuși să cheltuim chiar mai mult. Doamne ajută! Dar noi nu 

avem efectiv foarte multe fonduri la dispoziție. Eu sper ca la rectificare să primim niște 

bani frumoși.  
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Din ce am înțeles, domnul Teodorovici a spus că rectificarea este sigur pe plus. 

Se vor îndrepta anumite greșeli, cum a fost greșeala cu parteneriatele, luate în calcul la 

venituri proprii, cu siguranță. Le-am trimis un întreg material prin care am dovedit câți 

bani le-am dat noi cu ordin de plată la toate UAT-urile și acum sperăm… De asta vă 

spun că va trebui să ajutăm Ploieștiul. Am vorbit chiar astăzi cu Teodora Marin și va 

trebui să ajutăm cu Centrul de radioterapie pentru care chiar se justifică investiția. 

Adică, dintre toate investițiile pe care le avem, aceea chiar se justifică.  

Altă întrebare? 

Noi am mai dat o dată bani, am dat 2,5 milioane anul trecut, dar ni i-au dat înapoi, 

fiindcă nu i-au cheltuit 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu erau gata cu procedura 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu procedura, da. 

Vă rog, domnule Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Tocmai în ideea aceasta, n-ar trebui să ținem cont la bugetul de anul trecut și la 

următoarele, să nu mai alocăm niște bani, unde știm aproape clar că nu s-au cheltuit, sau  

anii precedenți ne spun că nu au capacitatea de a-i cheltui?! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu putem să semnăm contractul, pe de-o parte, dacă nu prevedem suma. 

Economicul nu-și dă viza pe contract, dacă nu există suma prinsă în buget. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Corect! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din acest motiv, multe contracte sunt semnate. Unele așteaptă ordinul de 

începere, unele așteaptă autorizația, unele sunt în curs de licitație. Noi prevedem 

întreaga sumă, dacă este derulată într-un singur an, contractul. Dacă nu, prevedem un 

minim 20% dacă este multianuală, urmând ca restul de sumă să fie prevăzută în anii 

următori, în bugetul din anii următori.    

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Și pentru anii următori, suma este angajată prin buget…suma este rezervată...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 În bugetul de anul viitor.  

 

Dna Maria Dovîncă 

 Da.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule consilier Ionică! 

Dl Eugen Ionică 

Vreau și eu, pentru că nu sunt lămurit aici, la operațiuni financiare, la venituri de 

data aceasta, sunt sumele trecute pe minus - disponibilități rezervate pentru plăți la 

Unitățile de învățământ. Ele nu sunt sau le-ați trecut pe minus pentru că le-ați făcut ca   

provizioane? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Unitățile de învățământ sunt finanțate de Inspectoratele școlare. Consiliul 

județean le asigură doar bunurile...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bunuri și servicii și burse.  

 

Dna Maria Dovîncă 

Bunuri și servicii și burse. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și sumele acestea de aici, de 32 milioane, ce-i cu ele? Că sunt pe minus. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Dezvoltare? 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu, la venituri. E vorba de venituri. Veniturile...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Secțiunea de funcționare sau dezvoltare? 

 

Dl Eugen Ionică 

La funcționare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La funcționare, la venituri... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Este posibil să fie vărsăminte din secțiunea de funcționare către dezvoltare. La 

învățământul special... 

 

Dl Eugen Ionică 

Adică, cum este posibil?  

Nu este posibil. 

 



14 
 

Dna Maria Dovîncă 

Sumele care rămân în plus în secțiunea de funcționare sunt repartizate în 

secțiunea de dezvoltare. 

Dl Eugen Ionică 

Adică noi le-am avut și le-am dat la dezvoltare. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu, așa funcționează cele două secțiuni. Secțiunea de dezvoltate poți să o 

alimentezi cu subvenții de la bugetul de stat sau cu diferența rămasă din secțiunea de 

funcționare. 

 

Dl Eugen Ionică 

În cazul de față, aici așteptăm să vină funcționarea de la stat.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze că vă întrerup, dar eu știu că am dus de fapt din dezvoltare la 

funcționare și n-am dus niciodată din funcționare în dezvoltare.   

 

Dl Eugen Ionică 

Da, dar aici sunt trecute cu minus și asta înseamnă că noi le-am prevăzut... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru Asistență Socială, am dus din Dezvoltare în Funcționare.  

 

Dl Eugen Ionică 

Asta trebuia să plătească statul, să înțeleg. Adică bugetul de Stat trebuia să 

plătească niște bani pentru școli.  

 

Dna Maria Dovîncă 

…Prin Legea bugetului. 
 

Dl Eugen Ionică 

Și le-a plătit? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da, nouă ni le dă… Și pe lângă sumele care vin de la Bugetul de Stat, pentru 

învățământul special... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu nu văd exact unde? 

 

Dna Maria Dovîncă 

…alocă și Consiliul județean. 

 

Dl Eugen Ionică 

Capitolul 3. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Unități rezervate pentru plăți... altor instituții publice și altor...  

Dl Eugen Ionică 

Minus treizeci și doi virgulă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Contul 41  02 05 

 

Dl Eugen Ionică 

05, da. 

 

Dl Dorin Tudora 

Nu cumva sunt banii pentru Centrul care a avut probleme… 

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu, sunt Școlile speciale, care au conturi în altă trezorerie decât Ploieștiul. Adică, 

Filipești, Breaza...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și de ce sunt trecute cu minus? întreabă Domnul…. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da, de ce sunt trecute cu minus? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Așa funcționează în buget. Nu-l alimentează din contul pe care-l avem noi în 

Trezorerie pentru aparatul propriu și unitățile publice de pe raza Ploieștiului. 

 

Dl Eugen Ionică 

Adică banii aceștia există? Asta încerc să aflu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Banii aceștia există. 

 

Dna Maria Dovîncă, 

Vin la noi și noi...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vin la noi, la venituri, și noi îi plătim mai departe către Școlile Speciale. 

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 
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Nu, chiar mă miram, pentru că am asigurat funcționarea pentru aproape toate 

instituțiile, inclusiv DGASPC, până la sfârșitul anului, cu mici diferențe. Va mai trebui 

la sfârșitul anului… S-ar putea să ne ajungă.  

Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări la acest punct de pe ordinea de zi, vi-l 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! 

 Proiectul nr. 2 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind înființarea 

Clubului Sportiv „ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI”, instituție publică aflată în 

subordinea Consiliului județean Prahova” - inițiat de subsemnatul. 

 Așa cum vă spuneam, până pe data de 22, trebuie să înscriem Clubul Sportiv 

,,Activ Prahova”. Pentru înființare, din ce am vorbit cu colegii, avem nevoie de un CA. 

Din CA, am luat și noi modelul de la Bistrița, trebuie trei consilieri județeni, un 

reprezentant al președintelui și un director. Directorul are salariul, exact, ca orice alt 

director de la orice subordonată, conform grilei de salarizare 

  

Dl Eugen Ionică 

Personal contractual. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Personal contractual... 

 

 Dna Elena Ion 

 O medie, într-un interval între 10000 și 10850, ca și nivel maxim, pe brut, salariu 

de bază.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pe brut, undeva la cinci mii lei, cinci mii și un pic net, cu indemnizația de hrană și 

cu voucherul de vacanță. 

 Acum, pentru înființarea clubului sportiv, eu am spus să se facă propuneri de la 

toate grupurile politice care-și doresc, iar dacă aveți propuneri, vă rog să le nominalizați.  

 Da, domnule Enescu sau domnule Bănică, cine dintre dumneavoastră doreşte?  

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Da, preiau eu.  

Grupul PSD îl propune pe domnul consilier Darius Meșca. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Din ce știu, este fost voleibalist, arbitru, în continuare de volei. 
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Este bine.  

Altcineva? Vă rog, domnule Toma Pințoiu! 

 

Dl Toma Pințoiu 

De la ALDE, domnul Ardeleanu Vasile. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu-și dorește domnul... 

 

Dl Toma Pințoiu 

Nu are…, nu poate... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...Horia Toma? 

 

Dl Horia Victor Toma 

Sunt dator cu un răspuns. 

Domnule președinte, dumneavoastră știți că am avut niște rezerve la momentul 

respectiv. Poate că n-am fost suficient de explicit de ce aveam acele rezerve? Nu pentru 

că nu ar fi utilă activitatea sportivă, dar la nivelul județului Prahova există două cluburi 

sportive școlare, puternice - unul la Ploiești și unul pe Valea Prahovei...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 
 

Dl Horia Victor Toma 

...Cu rezultate de excepție. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bune. 

 

Dl Horia Victor Toma  

Mie mi s-ar fi părut mai bună, dar merg pe ideea dumneavoastră, o asociere între 

Consiliul județean și cele două cluburi... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu se poate. 

 

Dl Horia Victor Toma  

...În condițiile... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu se poate. Îmi pare rău. Cum nu puteam nici cu CSM-ul să ne asociem. Mi-ar fi 

plăcut foarte mult, să știți. Era singura variantă. 

 

Dl Horia Victor Toma  
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Pentru că nu ne-ar fi costat salariile profesorilor, nu ne-ar fi costat salariile 

sportivilor. Ar fi fost vorba, eventual, de o contribuție la bază sportivă, participare în 

competiții, cantonamente... 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu avem în proprietate, nu putem să o finanțăm, dar știți la fel de bine ca 

mine. 

 

Dl Horia Victor Toma  

Dar o asociere nu se putea face? Un parteneriat? Nu putem să facem parteneriat... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Decât cu UAT. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Cu UAT-uri?  

Cu alte instituții, nu? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Cum putem face cu Primăria Ploiești pentru modernizarea Stadionului 

Ploiești – v-am dat un exemplu, sau pentru modernizarea Hipodromului Ploiești. 

 

Dl Horia Victor Toma  

Accept această explicație și o iau ca atare, dar pe de altă parte... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu vă spun ce mi-au spus colegii mei. Dacă vor să zică altceva... Avem 

posibilitatea să ne asociem cu Cluburi de drept public sportiv pe care să le finanțăm? 

 

Dl Horia Victor Toma  

Dar nu sunt cluburi de drept..., sunt instituții ale Ministerului Educației Naționale, 

sunt instituții publice ale Ministerului Educației. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cum nu pot să mă asociez nici cu ,,Romsilva”, pentru realizarea unui drum prin 

pădure pe la Schiulești, care îmi afectează o conductă de apă, astfel încât să 

modernizeze acel drum și să nu mai stea conducta mea în aer sau în pericol, nu pot cu 

nicio altă instituție să mă asociez, decât cu un UAT. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Accept această idee. Dar acum, în continuare, nu pot să fac parte din Consiliul de 

administrație al unui club sportiv, în condițiile în care eu patronez un alt club sportiv. Ar 

fi o chestie... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Conflict de interese. 
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Dl Horia Victor Toma  

Luați-o și sub forma aceasta. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Moral! 

Am înțeles și vă mulțumesc mult. 

Nu trebuia să-mi explicați în atât de mare detaliu, dar vă apreciez sinceritatea. 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Deci, domnul Pințoiu l-a propus pe domnul Ardeleanu. 

 

Dl Nicolae Măruntu 

Din partea PMP, domnul Tomoșoiu Adrian, dacă se poate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Grupul nostru nu are propuneri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu aveți propuneri? 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu sunt doritori. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Avem trei propuneri, sunt trei posturi vacante.  

Dacă mai exista o a patra propunere, vă spun sincer că există persoana desemnată 

de către președintele Consiliului Județean; deci, îndeplineam toate solicitările, dacă nu, 

vă supun la vot cele trei propuneri - dacă există câte o propunere pentru fiecare loc. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerile, cu 21 voturi 

„pentru” (Toader Bogdan-Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu 

Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Enescu Rareș-Dan, Ilie Mihai-

Viorel, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, 

Nică Justinian Feodor, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, 

Stoian Sorin George, Toma Horia-Victor, Tomoșoiu Adrian, Viter David Andrei) și 12 

,,abțineri” (Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, 

Ionică Eugen, Necula Gheorghe, Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 
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12 abțineri. 

Proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 21 voturi „pentru” (Toader 

Bogdan-Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Enescu Rareș-Dan, Ilie Mihai-Viorel, Lungu 

Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia-Victor, Tomoșoiu Adrian, Viter David Andrei) și 12 ,,abțineri” 

(Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică 

Eugen, Necula Gheorghe, Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu 12 abțineri, proiectul a trecut. 

Vă mulțumesc! 

Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind  numirea directorului interimar al 

Clubului Sportiv „ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI””, inițiat de către subsemnatul.  

Pentru o perioadă de 6 luni de zile, așa cum v-am spus, nu-mi doresc să avem 

costuri cu acest club; din acest motiv, vă propun o persoană care este deja angajată în 

cadrul Consiliului, pe un alt post, să fie desemnată pentru 6 luni ca director interimar; 

astfel, costurile instituției să rămână aceleași. Bine, o să existe o diferență, că acum 

salariul net este undeva la 3700 sau 3800 și salariul de director interimar am înțeles că 

este 5500, deci vom avea un cost și cu această problemă. 

 Menționez că eu mi-am dorit un funcționar public, dar se pare că legea nu ne 

permite. Trebuie să fie persoană contractuală. Aceștia sunt foarte puțini în cadrul 

instituției, sunt în număr de treizeci și ceva, din ce știu eu.   

 

Dna Elena Ion 

36 de specialitate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar 36 de specialitate, restul sunt doamnele de serviciu, pompierii și așa mai 

departe. Avem mai mulți ingineri: ca domnul Topală, domnul Șerbănoiu, care nu 

puteau… Am găsit un economist care să îndeplinească condiţiile: pe doamna Bianca 

Radu.  

 

Dl Eugen Ionică 

Cine este? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este o doamnă angajată. Dacă vreți, putem să o chemăm.  

A fost Director Economic la Centrul de la Pucheni și s-a transferat la noi, la 

Administrativ, la Administrare clădiri.  
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Dl Cristian Dumitru 

Și se va ocupa de sport? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru cele 6 luni, pentru că trebuie să înființăm clubul și trebuie să aibă cineva 

drept de semnătură. Noi vom aduce o persoană, vom ține concurs... 

Se va ocupa de acte, de întocmirea actelor și ordinelor de plată. Nu va fi antrenor, 

nu va fi nici măcar managerul...  

 

Dna Elena Ion 

Este absolventă de UPG, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

V-aș ruga frumos să păstrăm... 

O să dau cuvântul tuturor. Încă nu avem normă de timp la Consiliul județean. Se 

pot acorda câte minute doriți, însă, v-aș ruga să ne respectăm. 

Vă rog, doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

Este absolventă de studii superioare economice, Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, în cadrul UPG Ploiești. Are vechime în specialitatea studiilor...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, era un criteriu - 7 ani. 

 

Dna Elena Ion 

...peste 7 ani. Are Masterat. 

La noi, în aparatul de specialitate, a ajuns prin transfer, în interesul serviciului, de 

la Direcția de Asistență Socială, unde a îndeplinit tot funcția de director economic, la un 

Centru. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Pucheni. 

 

Dna Elena Ion 

Atribuțiile postului, unde este titular, sunt de execuție, dar se ocupă de partea 

aceasta administrativă în cadrul Direcției patrimoniu: cu devize, cu chirii, cu facturi, dar 

competențele dumneaei sunt și pentru funcție de conducere. 

Este vorba de directorul acelui aparat funcțional al Clubului Sportiv.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Al celor 3 persoane. 

 

Dna Elena Ion 

Da, al Clubului Sportiv. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Al celor trei, printre care una dintre cele trei este chiar Doamna... 

Sunt trei angajați. Atât are clubul, efectiv. Restul sunt... 

  

Dna Elena Ion 

Două funcții de execuție și conducere. Partea sportivă de specialitate se realizează 

pe contract de activitate sportivă, contract după Codul Civil și se realizează printr-un 

staff: antrenor, medic, maseur…, și contractele acestea de prestări cu sportivii. Iar în 6 

luni își creează obiectivele acestea sportive, strict în colaborare cu antrenorul. Adică 

sunt în liga a II a. Anul sportiv începe acum. Cred că obiectivul lor este un loc cât mai 

bun în liga a II a.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Înscrierea echipei, până pe data de 22, în campionat. 

 

Dl Eugen Ionică 

Fiți amabil, domnule președinte!  

Dar noi nu știm câți bani vom da aici. Nu ne-ați prezentat nimic. 

Am sperat, când a fost de principiu, am sperat că o să veniți să ne spuneți cam câți 

bani ar trebui să dăm pentru acest club. 

Pe de altă parte, mă văd nevoit, acum, să spun, că la vremea aceea sau la 

momentul când noi am aprobat de principiu, nu știam ce veți face cu parteneriatele. Nu 

ați găsit bani să dați primarilor PNL, acum găsim bani să facem aici, la sport.  

Asta e ca o simplă remarcă.  

Primarii PNL care concentrează 70% din populația județului, au primit fix 14% 

din banii pe parteneriate. 

Este anapoda.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Pentru acest motiv nu votați înființarea unui club sportiv? 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu este vorba că nu votez pentru acest motiv. Eu mă întreb dacă aveți o prognoză, 

dacă ați făcut o proiecție a cheltuielilor - pentru că anul acesta o să venim cu un miliard. 

Vă dau cu titlu de exemplu. Anul viitor, probabil că se vor mări baremurile la arbitrii, se 

vor mări cheltuielile cu gazul, cu motorina și de la un miliard se ajunge la două miliarde 

și tot așa. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, în jur de 500 mii.  

 

Dl Eugen Ionică 

Anul acesta? 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

Anul acesta, care este practic jumătate din anul competițional; deci, o să fie o 

cheltuială probabil la un milion... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

 

Dl Eugen Ionică 

...pe un an competițional. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Estimativ, da. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da, am aflat acum de la dumneavoastră.  

Dacă nu vă întrebam, nu știam. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Viitorul director interimar va stabili... 

 

Dl Eugen Ionică 

Viitorul director interimar, până acum a tăiat facturi și a făcut..., nu știu ce a mai 

făcut pe acolo, la Centrul de Asistență Socială. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze că vă întrerup..., tocmai ați jignit un coleg de-al meu. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu, n-am jignit...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră ce faceți la locul de muncă? 

 

Dl Eugen Ionică 

Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am o întrebare: ce faceți la locul de muncă? 

 

Dl Eugen Ionică 

Diverse. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Păi ce anume? 

 

Dl Eugen Ionică 

E problema mea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră ați făcut o afirmație. Știți dumneavoastră ce face un director 

economic, la un Centru? 

 

Dl Eugen Ionică 

A spus doamna... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A spus că a fost... 

 

Dl Eugen Ionică 

...ce face acum, prin transfer. Asta am și spus.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar știți de ce a plecat din postul de director economic de la Centru? 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar nu mă interesează.  

Nu am venit cu nicio jignire. Am citat... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știți cum ați spus dumneavoastră acum că, ,,Nu mă interesează”? Cum nu mă 

interesează nici pe mine părerea dumneavoastră, dacă o luați așa. 

Îmi cer scuze! 

 

Dl Eugen Ionică 

Domnule președinte, deja denaturăm discuția și nu este normal să se întâmple așa. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră ați denaturat-o. 

 

Dl Eugen Ionică 

Cu ce? 

A spus doamna, șef serviciu, că acum se ocupă cu facturare, cu chitanțe…, ce am 

spus în plus față de ce a spus.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ce ați spus? 
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Dl Eugen Ionică 

Bun, și cu ce am ieșit din cadru la ceea ce a spus doamna? 

De ce vă simțiți lezat? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că nu mi se pare normal să... 

 

Dl Eugen Ionică 

Și mă întrebați pe mine ce fac. Dar dumneavoastră ce faceți? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă vreți, vă fac un raport de activitate, îl întocmesc în fiecare an. 

 

Dl Eugen Ionică 

Haideţi să vă spun ce ați făcut dumneavoastră: ați făcut pentru prima dată în 

istoria acestui Consiliu Județean, când nu ați dat bani tuturor primarilor. Sunteți 

președinte doar pentru o parte dintre locuitorii județului Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Eugen Ionică 

Asta ca să nu mă întrebați ce fac și cum fac. 

Vă întreb și eu: Ce faceți dumneavoastră pentru ceilalți...? 

 

Dl Nicolae Măruntu 

Nu vă supărați, ajungem tot la primari? Acum ne ocupăm de sport. Până la urmă 

ne ocupăm de sport. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mi s-a dat și mie cuvântul.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

În primul rând, primarii dumneavoastră nu reprezintă 70%, pentru că dacă 

reprezentau, conducerea Consiliului Județean era asigurată de către dumneavoastră, 

ceea ce nu este adevărat. 

În al doilea rând, dacă îmi aduc bine aminte, la parteneriate, cred că au fost 15 

primării PNL care au primit bani, pentru că aceia au depus cereri de parteneriate.  

În al treilea rând, nu puteți să comentați, pentru că nu ați fost prezenți, nu ați vrut 

să veniți, să fie clar!  

Și cu asta, basta! 
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Dl Eugen Ionică 

Trebuie să răspund. Îmi dați voie? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

Suma pe care ați dat-o a fost de 14%, iar că vrem că nu vrem, în primăriile PSD, 

unde sunt primari PSD, sunt și votanți USR, și votanți PNL, și votanți PSD și ce-or mai 

fi, ALDE și PMP.  

În primăriile care sunt conduse de primari PNL, există și votanți PSD. I-ați 

pedepsit și pe aceștia, numai pentru că sunt în primării sau sunt în localități unde 

conducerea este asigurată de primari PNL, iar faptul că noi nu am venit la ședință, nu 

cred că trebuie să ne spuneți dumneavoastră când să venim și cum să venim. Acesta este 

un alt aspect, și aș vrea să mai spun un lucru și cu asta promit că închei: învățați să 

faceți și scăderea, nu numai adunarea. 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Enescu, aș vrea să închidem această... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Da, închid și eu.  

Este obligația dumneavoastră să veniți la ședința Consiliului Județean, pentru că 

așa este de trecut în jurământul pe care l-ați depus la începutul mandatului și repet, 

localitățile din Prahova au primit parteneriate, cele care au depus cereri de parteneriat, 

printre care și ai dumneavoastră. 

 

Dl Adrian Ionică 

Plopeniul a depus de trei luni. Nu denaturați, vă rog eu! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aproape toate localitățile.  

Vă rog! Vrea și domnul Ciolac să ia cuvântul. 

 

Dl Dan Ciolac 

Dacă domnul coleg, Rareș Enescu, spune că nu s-au alocat bani și nu avem 

dreptul să discutăm, pentru faptul că nu am fost la ședință... 

 Domnule coleg, știți foarte bine că de ani de zile am lucrat după o cutumă, da?! 

Cutumă care a însemnat o întâlnire, niște discuții. Și din toate lucrurile acesta, în 

general, au ieșit niște repartiții și niște susțineri - că așa îl numesc -, susțineri de proiecte 

pentru comunități, foarte bune. 

Este prima dată când nu s-a discutat cu grupul nostru, deși am fost atent și am 

întrebat când vom face parteneriatele, ce facem cu cota de 7,5 - întrebare care e valabilă 
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și acum. Deci, nu puteți să ne spuneți că nu am participat și de aceea nu putem discuta. 

Unii poate au fost plecați.  

Vă aduc aminte că am avut ședință ,,de îndată”, la care consilierii grupului nostru 

PNL, au participat în proporție de 80%, cred, sau 90%. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este foarte corect. Nu am afirmat niciodată... 

 

Dl Dan Ciolac 

Da. 

Exista timp, am avut ședință ordinară pe data de 27 iunie, exista timp și nu era 

nicio grabă să se facă parteneriatele pe 5 iulie.  

Este legitimă nemulțumirea noastră și nu numai a noastră, este a primarilor. 

Sincer, chiar nu înțeleg de ce s-a lucrat astfel. 

Și vă mai spun un lucru: cutumele, nu trebuie încălcate. De ce?! Pentru că va veni 

probabil o perioadă, probabil foarte sigur, ca să fac un joc de..., va veni o perioadă în 

care și alții vor fi tentați să facă același lucru și nu este în regulă. 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. 

Mai sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, cu nominalizarea... 

Nu, poate mai există și altă propunere? Eu v-am făcut o propunere din aparatul de 

specialitate, poate mai există și altă propunere…, care nu taie chitanțe ș.a.m.d. 

Vă rog, domnule Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Nu am o propunere, dar voiam să subliniez faptul că era normal și pentru 

respectul tuturor consilierilor, ca propunerea respectivă, persoana respectivă să fie de 

față... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles... 

 

Dl Cristian Dumitru 

...mai ales că propunem pentru o funcție destul de importantă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este pentru 6 luni, astfel încât să putem înființa Clubul. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Indiferent care este perioada, este persoana care pleacă la drum cu acest club. Este 

persoana care, de ce nu, poate să rămână dacă își merită postul și face dovada... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Va exista un concurs, vă dați seama, pentru acest post. 
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Dl Cristian Dumitru 

Ok, dar cred că și pentru cele 6 luni, sau indiferent pentru ce, ar trebui ca 

persoana pe care o nominalizăm, și noi o votăm, să fie prezentă în fața noastră, a 

consilierilor. 

Mulțumesc mult! 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Vă mulțumesc pentru opinie! 

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 21 voturi „pentru” (Toader 

Bogdan-Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Enescu Rareș-Dan, Ilie Mihai-Viorel, Lungu 

Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia-Victor, Tomoșoiu Adrian, Viter David Andrei) și 12 ,,abțineri” 

(Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică 

Eugen, Necula Gheorghe, Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu 12 abțineri, proiectul a trecut. 

Nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind privind plata cotizaţiei pe anul 2019, către 

Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică din România” – proiect  

inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului Județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa scrie aici. 

Este vorba de plata la ANATOP.  

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 

Nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul 

Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”” – inițiat de către subsemnatul. 

Domnul director este prezent. 

Cine dorește să prezinte? 

 

Dna Elena Ion 
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A fost organizat un concurs de promovare în grad profesional. Este vorba de două 

funcții de execuție: un economist și un gestionar custode. Titularii au fost admiși la 

acest examen și se propune transformarea posturilor în gradul profesional superior. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Dacă sunt comentarii, întrebări pentru...? 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 

Nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Serviciul Public Județean Salvamont Prahova”. 

 

Dna Elena Ion 

La fel, a fost organizat concurs de promovare în grad profesional. Este vorba de 

un post de salvator montan. Aici, funcțiile sunt repartizate și cu timp parțial, doi titulari 

au fost promovați și este supus aprobării transformarea unui singur post, de salvator 

montan, din gradul II, în gradul I. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Dacă sunt alte comentarii sau întrebări pentru acest punct de la ordinea de zi? 

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 

Nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de 

funcții și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova”. 

Vă rog, Dumneavoastră… sau doamna Comandant! 

 

Dna Elena Ion 

Din 2013, acest Serviciu nu a mai venit cu modificări pe organigramă și pe ROF. 

Modificările de legislație, foarte numeroase, pe prelucrarea și monitorizarea datelor cu 

caracter personal, pe Schengen, pe directive europene, au impus o regândire a structurii 

organizatorice, în același numeric, de 42 funcții, și cu o subordonare mai clară a unor 

compartimente: Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Relații Publice, direct sub 

directorul acestui serviciu. Biroul acela, ghișeu unic, tot în subordinea directă a 

domnului director și toate aceste modificări, au impus supunerea către dumneavoastră 

spre aprobare a unor modificări pe organigramă și stat și în același timp aprobarea ROF-

ului, așa cum rezultă din transformările acestea.  
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Dl Dan Ciolac 

Domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Pentru doamna director: vă rog să vă pregătiți pentru noile acte de identitate.  

 

Dna Ornella Adriana Zecheru  

Suntem pregătiți. Mai întâi avem proiectul de informatizare al Stării Civile, după 

care, în iulie 2021, va intra în circulație cartea electronică de identitate.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun.  

Dacă nu sunt alte comentarii sau întrebări pentru acest punct, 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. 8 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 7/30 

ianuarie 2019 a Consiliului județean privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru personalul 

angajat (funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice 

din subordinea acestuia, pentru anul 2019”. 

Doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

În proiectul de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv, anexele 2 și 3 sunt de 

stat de funcții și de organigramă, funcțiile prevăzute, cele trei funcții, sunt aliniate pe 

grila de salarizare așa cum prevede Legea 153, art. 11, deci trebuie supus aprobării 

Consiliului județean. La categoria, anexă 2, punctul b, adică cele de execuție la b cu 2 și 

cele de conducere la b cu 1. Deci se aliniază grilei noastre de salarizare, aprobată prin 

Hotărâre de consiliu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, sau întrebări? Dacă nu, vă supun la 

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

 

Dl Dan Ciolac 

Există întrebarea, dacă să ne abținem și acest punct… 

Ne-am abținut la Clubul Sportiv… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu zic că este mai bine vă abțineți și la acest...  

 …Nu, unii dintre colegi nu au votat. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 21 voturi „pentru” (Toader 

Bogdan-Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Enescu Rareș-Dan, Ilie Mihai-Viorel, Lungu 

Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia-Victor, Tomoșoiu Adrian, Viter David Andrei) și 12 ,,abțineri” 

(Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică 

Eugen, Necula Gheorghe, Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu 12 abțineri. 

 Acum punctul suplimentar și apoi ,,Diverse”. 

 Nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reforma 

Învățământului din Moldova, subproiectul „Lucrări civile la Liceul Teoretic Vasile 

Coroban” din orașul Glodeni” propus de Raionul Glodeni” - inițiat de către 

subsemnatul, de către doamna Ludmila Sfîrloagă și de Comisia de integrare. 

 Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Aș vrea să se consemneze că eu nu am fost inițiator la acest proiect și nici nu am 

semnat de altfel pe... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Domnul Eugen Ionică și domnul Cristian Popescu, și 

Dumneavoastră... Am înțeles. 

Dacă nu sunt alte comentarii vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 19 voturi „pentru” (Toader 

Bogdan-Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, 

Bănică Alexandru, Enescu Rareș-Dan, Ilie Mihai-Viorel, Lungu Adrian, Măruntu 

Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Petcu 

Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, 

Tomoșoiu Adrian, Viter David Andrei) și 14 ,,abțineri” (Pătrașcu Vasile, Ciolac Dan, 

David Simona, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Necula 

Gheorghe, Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Soiu Mihail 

Iulian, Toma Horia-Victor, Tudora Dorin). 



32 
 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 14.  

 Horia Toma, am înțeles că nu a votat. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Eu m-am abținut, domnule președinte.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles.  

Deci, au fost 14 abțineri. 

 …Dumneavoastră spuneți dacă proiectul a trecut sau nu… 

 Sunt 19, din calculele mele, dar v-aș ruga să-mi spuneți dumneavoastră. 

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Da, cu 19 voturi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu 19 voturi, proiectul a trecut.  

 

Dl Eugen Ionică 

 Majoritate absolută, care este jumătate plus unu din numărul de consilieri în 

funcție. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. 

 Vă mulțumesc! 

 Proiectul nr. 10 - ,,Diverse”. 

 Vă rog! 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Pentru evenimentul de la ,,Salină”? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pentru evenimentul de la ,,Salină”, am vorbit să avem un microbuz pentru presă. 

Am primit invitație destul de târziu, recunosc. În data de 16 am primit-o, ieri, pe e-mail, 

pentru evenimentul de la ora 13.00, de la ,,Salina Slănic”. Eu voi participa, deoarece 

sunt de părere că este un eveniment important: încă un punct de atracție pentru ceea ce 

înseamnă ,,Salina Slănic”, și efectiv zona Slănic.  

Dacă dorește și altcineva din cadrul Consiliului Județean să se alăture delegației, 

cu mare plăcere.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Tot sunt ,,Diverse”... 

 Dacă pot să spun… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog. 

 

 Dl Eugen Ionică 

Mă văd nevoit să spun un lucru și pentru că sunt Diverse, o să-l spun relativ 

repede, să nu vă țin foarte mult. 

 Îmi pare rău că nu am votat proiectul pentru Moldova, dar noi, Grupul, nu putem 

să votăm așa ceva, în condițiile în care mai aproape de noi, decât Moldova, sunt cei de 

aici, din Prahova, cărora nu le-am dat nimic. Adică ,,le-am dat glorie”. I-am trimis să se 

ducă în altă parte. Este cu totul și cu totul anormal să facem așa ceva.  

 Vă mulțumesc! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Pot să am și eu un drept la replică? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Vă rog! 

  

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Stimate coleg, acești bani sunt prevăzuți de la început în buget. Când ați votat 

bugetul, ați votat 300 mii lei pentru Republica Moldova. 

 Noi nu am făcut acum decât să acordăm, exact, destinația acelor bani. În al doilea 

rând, anul trecut, candidatul dumneavoastră la președinție, a promulgat această lege, 

dacă vă aduceți aminte.  

 Și în al treilea rând, prima vizită pe care a făcut-o noul prim ministru al 

Republicii Moldova, a fost la Palatul Cotroceni. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu este o problemă, și mi se pare normal să facem acest lucru, să-i ajutăm, dar nu 

credeți că-i mai aproape maioul decât cămașa?  

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Banii sunt prevăzuți în buget. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Nu mă interesează. S-au schimbat multe lucruri de la începutul anului și până 

acum. 

 Vă mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 La ,,Diverse” mai sunt și alte puncte de vedere? 

 Dacă nu, vă mulțumesc pentru ședință! 
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Ședința s-a încheiat la ora 16:00. 

 

 

 

      PREȘEDINTE,           SECRETAR, 
       Bogdan Andrei Toader       Hermina Adi Bîgiu 


