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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 18 decembrie 2018, ora 15,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 469 din 

13.12.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34 

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, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga 

Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Pințoiu 

Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sepși 

Daniel, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia 

Victor, Tomoșoiu Adrian, 

Tudora Dorin și Tudoran Lorin Gabriel. 

 A lipsit doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier 

județean Viter David Andrei. 

 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 Direcţiei juridic contencios şi administraţie 

publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Livia 

Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Corneliu Adrian Ioniță, 

directorul executiv al Direcției tehnice; dna Luminița Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dna 

Magdalena Daniela Muscalu, directorul executiv - Arhitect șef; dna Eliza Grecu, 

directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Elena Ion, șeful Serviciului 

resurse umane; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeul 

Județean de Artă Prahova ”Ion Ionescu Quintus” și reprezentanții presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Ioana Șandor, șeful 

Serviciului financiar contabilitate din cadrul Direcției economice; dna Daniela Găvan, 

șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl Răzvan Nicolae 

Moșu, consilier în cadrul Compartimentului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, 

sport-tineret, ONG-uri, turism; dl Alexandru Andron, șeful Serviciului transport din 

cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl Bogdan Ioniță, consilier în cadrul 

Compartimentului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, 

turism; dl Ciprian Udroiu, consilier juridic în cadrul Direcției Județene de Pază Prahova; 

dl Robert Nica, primarul comunei Lipănești; dl Valerică Sandu, primarul comunei Șirna 

și dl Leonardo  Denis Puiu, consilier juridic în cadrul Societății ,,Ploiești Industrial 

Parc” S.A. 
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  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! Haideți să ne ridicăm pentru Imnul de Stat! 

 

X 

 

 

X                            X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 Am observat că astăzi sunteți puțin gălăgioși astăzi și am spus să dau microfonul 

mai tare ca să vă acopăr.  

 Avem o prezență de 33 de consilieri județeni.  

 Îmi cer scuze! Odată cu venirea domnului profesor, Horia Toma, 34, din 37.  

 Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, am avea două 

suplimentări:  

 Punctul nr. 13 - ,,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.” și punctul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre 

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

din bugetul județului Prahova pe anul 2018, în vederea realizării unor obiective de 

interes public”. 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Dacă sunteți de acord cu aceste două puncte, suplimentare ale ordinii de zi? Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Și acum ordinea de zi, în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

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

Prahova din data de 28 noiembrie 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, 

precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova la 30 

noiembrie 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova.  
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 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2018 -  

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

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor hotărâri ale 

Consiliului județean Prahova privitoare la asocierea județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018 în 

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren din domeniul 

public al orașului Comarnic în domeniul public al județului Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean 

Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Ploiești Industrial Parc” 

S.A. pentru vânzarea unui imobil aflat în proprietatea Societății „Ploiești Industrial 

Parc” S.A. - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova.  

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul 

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

Prahova.  

 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 

și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2019 - inițiat de 

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

consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David și de domnii consilieri 

județeni Gheorghe Neaga, David Andrei Viter și Cristian Popescu. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului județean 

Prahova privind componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova, de doamna consilier județean Mihaela 

Carmen Dumitru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David Andrei Viter 

și Cristian Popescu.  

 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de doamna Ludmila 

Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.    

 13. 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. 

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

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018 în 
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vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 15. Diverse. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Mulțumesc! 

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

ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 28 noiembrie 2018”. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Numărul 2 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu 

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

Prahova la 30 noiembrie”. 

  Doamna Dovîncă!  
 

 Dna Maria Dovîncă 

 Este execuția bugetului, așa cum ați prezentat-o dumneavoastră, pe 11 luni din 

anul 2018. La secțiunea de funcționare avem o realizare de 90%, iar la venituri de 

nouăzeci și, iar în secțiunea de dezvoltare, execuția este de 34% - pe cheltuieli.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Foarte slab, din punctul meu de vedere.  

 Ceea ce noi am stabilit în ședința trecută, faptul că Direcția tehnică nu și-a 

îndeplinit cum trebuie atribuțiile, eu cred că este cel mai bun exemplu. Aici se vede clar 

dacă și-au îndeplinit sarcinile de serviciu.  

 Tocmai din acest motiv, se regăsește și punctul numărul 14, pe ordinea de zi, 

suplimentar la ordinea de zi cum v-a fost transmisă. Faptul că dacă nu reușim să 

cheltuim banii, măcar primăriile care au mare nevoie de fonduri, măcar ei, poate vor 

reuși în acest final de an.  

 Mulțumesc foarte mult! 

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

 Vă rog, domnule! 
 

Dl Gheorghe Neaga 

Domnule președinte! 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 
 

Dl Gheorghe Neaga 

 Având în vedere ceea ce ați afirmat dumneavoastră, poate la următoarea ședință 

Direcția tehnică ne poate spune și care sunt motivele pentru care nu reușim să cheltuim 

banii. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Vă pot spune și mai frumos decât atât. 

 Acum trei săptămâni a început auditul la Direcția tehnică și există niște 

concluzii, pe care cu bunăvoința dumneavoastră la ședința viitoare, domnii de la audit, 

care au fost în control, chiar doi colegi pe care îi apreciez foarte mult, pot veni să vi le 

expună și o să vedeți: demararea unui proiect, acum un an și jumătate și nefinalizarea lui 

nici măcar în acest moment. Vorbim de proiect tehnic, deci demararea unui proiect 

tehnic. Sunt proiecte la care a durat aproximativ un an de zile obținerea autorizațiilor și 

avizelor necesare, iar execuția a durat fix două săptămâni și toate aceste concluzii sunt 

în acel raport. Pentru că nu aș vrea să stau să vi-l citesc, pentru că este un volum destul 

de mare de pagini, o să prefer să vă expună colegii de la audit, concluziile. Eu zic că 

este cel mai corect.  

 Dacă nu mai sunt alte comentarii 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 34 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Numărul 3 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

Județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova 

pe anul 2018”. 

  Doamna Dovîncă, câteva date!  

  Din ce știu eu, sunt cele două spitale. 

  

  (Doamna consilier județean David Simona participă la lucrările ședinței 

Consiliului județean Prahova). 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Având în vedere că în luna decembrie a fost depășit programul de... cotei de 

11,25%impozitul pe venit global... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  S-a încasat mai mult decât prognozat. 

 Am avut o discuție cu un coleg aici, cred că cu domnul Eugen Ionică, că ce se va 

întâmpla dacă… Țin minte, ceva de genul acesta, domnule Eugen? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Cu ce? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu depășirea. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da, așa a fost... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am pus răul înainte.  

Noi aveam datele și știam că vom depăși. Să știți că Ploieștiul a încasat mai mult 

cu 11 și ceva milioane lei. A fost un an bun, în privința încasărilor la bugetul de stat. 

Doamne ajută!  

Să știți că ieri, la decernarea premiilor pentru elevi, v-am menționat și pe 

dumneavoastră. 

 

Dl Adrian Ionică 

Mulțumesc frumos! 

Am avut o problemă la școală cu domnul director și nu am putut să vin. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Înseamnă că atunci când erați inspector, nu v-ați purtat frumos cu dumnealui. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Având în vedere... de impozit pe venit global, prin decizia directorului general al 

Finanțelor Publice Prahova, ne-a fost alocată suma de 6.423 mii lei. 

De asemenea, printr-o Hotărâre de Guvern, ne-a fost alocată suma de 5.368, 

pentru susținerea Centrelor de copii și a persoanelor adulte cu handicap.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. Aici paranteza este că noi asigurasem deja toate cheltuielile necesare cu 

salariile - mai puțin un milion de lei pe care-l veți regăsi aici - și am retras banii noștri și 

am... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Am completat pentru bunuri și servicii la Direcția de Asistență Socială. 

De asemenea am mai alocat bani pentru Spitalul de Obstetrică - un milion lei, 

pentru bunuri și servicii, pentru Spitalul Județean 300 mii - la fel pentru bunuri și 

servicii, Muzeul de Istorie, Muzeul... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Acum la Muzeul de Istorie spuneți că am alocat 20 mii sau 50 mii? 

  

Dna Maria Dovîncă 

50 mii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 50 mii și 25 mii la ,,Ion Ionescu Quintus”, pentru publicarea unui album. 

Spuneți!   

 Și 136 mii la Direcția Județană de Pază, pentru că la începutul anului, le-am dat 

10 mii lei, 100 milioane lei vechi, pentru echipamente, și am spus că dacă tot am primit 

acești bani la final de an, să-i dotăm și pe ei cu toate necesare - pentru echipamente. 
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Dna Maria Dovîncă 

De asemenea, suma de 7,8 milioane, pentru continuarea programelor cu 

localitățile privind asocierile.   

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să fie mai puțin, pentru că aici mi-ați trecut mie la o localitate - mai puțin de 7 

milioane.  

Mulțumesc! 

În aceasta constă rectificarea noastră. 

Ați înțeles: din banii pe care i-am primit, pe de-o parte de la Finanțele Prahova, 

pe de altă parte prin Hotărâre de Guvern, am decis să-i repartizăm în felul acesta: la 

Județean, la Maternitate, la „Ionescu Quintus” - 25 mii lei, la Istorie, la Direcția de Pază 

- pentru dotări și către primării. 

Dacă sunt comentarii? Acum aș vrea să știu cine nu participă la vot. 

 

Dna Georgiana Ardeleanu 

Eu nu particip la vot la acest punct. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna Ardeleanu nu participă și nici Simona David. Așteptam și dela 

dumneavoastră. Știam că nu o să participați. 

Nici dumneavoastră?  

 

Dl Adrian Tomoșoiu 

Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, domnul Tomoșoiu, doamna Ardeleanu și doamna Simona David. 

Vă mulțumesc! Cu această mențiune, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

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

(Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona și 

domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian nu au participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! Fără participarea celor trei la vot. 

Punctul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor 

hotărâri ale Consiliului Județean Prahova privitoare la asocierea județului Prahova cu 

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

2018 în vederea realizării unor obiective de interes public”. 

Este vorba doar de câteva modificări la parteneriatele existente. 
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Atunci când au venit la decontare, s-a constatat că titlul nu era în hotărârea 

noastră cum era la domnul primar - cred că este vorba de un singur primar -, în proiect. 

Și aici vorbim despre Balta Doamnei – „Amenajare loc de joacă, inclusiv dotări și 

activități sportive și alee de acces” în cadrul proiectul ,,Construire dotări pentru 

activități sportive, drum acces, alei carosabile și pietonale, utilități și împrejmuire”. 

Doar despre acest proiect vorbim, deși eu cunosc că și la Gura Vadului ar trebui să 

modificăm. Dacă a spus că a trimis, eu nu pot să fac un amendament, fără să am 

solicitarea de modificare din partea lor. Dar eu știu, pentru că am discutat problema 

Gura Vadului - azi de dimineață.  

Din partea Compartimentului parteneriate sau Direcției tehnice, avem pe cineva 

în sală? 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Nu au trimis. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu au trimis.  

De la Parteneriate mi s-a spus dimineață că nici Comarnicul nu a trimis, și 

trimisese din 13 noiembrie 2018, nici Lipăneștiul nu a trimis și este domnul primar în 

sală, și totuși trimisese de ieri.  
 

Dl Gheorghe Neaga 

Probabil este la fel cu... 
 

Dl Rareș Dan Enescu 

Nu, dar nu v-a cheltui parteneriatul până la... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, e păcat, dacă tot ne străduim să-i alocăm. S-au străduit oamenii să cheltuie 

această sumă, acum cu o îndreptare de eroare, pentru că, de fapt, noi asta facem aici, nu 

modificăm proiectul, îndreptăm o eroare.  

Putem verifica, vă rog frumos, dacă...  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Atunci o să revin la punctul patru ulterior, în această ședință. Aș vrea, dacă tot 

ne străduim, să-i ajutăm pe toți, chiar să-i ajutăm, să-i sprijinim cu tot ceea ce putem.  

Punctul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren 

din domeniul public al orașului Comarnic în domeniul public al județului Prahova” - 

inițiat de subsemnatul. 

Doamna Secretar, cred că știți mai bine speța în legătură cu Primăria Comarnic, 

sau dacă este de la DGASPC. 

Vă rog, domnul Călin, doamna Barbălată - care doriți! 
  

Dl Viorel Călin 

Sunt căsuțe pentru copii care au locuit în Centrul deplasament Sinaia, momentan 

sunt mutați la Breaza, și pe terenul pe care-l… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și de la Breaza au fost unii mutați către... 

 

Dl Viorel Călin 

Către Fîntînele. Pe terenul acesta, pe care-l solicitați dumneavoastră de la 

Primăria Comarnic, trebuie să construim două căsuțe. Documentația este în lucru, dacă 

primăria eliberează hotărârea de consiliu local, și-l dă în domeniul județului, urmează 

darea în administrare către DGASPC, să sperăm că în tot timpul acesta se deschide și 

linia de finanțare, pe care o așteptăm, așa am primit informații și dacă se deschide 

finanțarea putem să depunem proiectul și...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Ați înțeles. Solicităm acest teren, în 

vederea abordării unor fonduri europene - varianta scurtă.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult!  

Revin la punctul nr. 4 - Primăria Gura Vadului se pare că nu solicită 

modificarea, probabil am înțeles eu greșit. Sper să fie așa. Și atunci vă las doar proiectul 

numărul 4 cu Balta Doamnei, exact cum v-a fost în... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Ei au semnalat faptul că au depus spre decontare niște sume de bani. Consilul 

județean a spus că există o problemă la denumirea proiectului. Deci cineva de la 

compartiment trebuie să știe despre ce este vorba, la parteneriatele pe care le-am votat 

acum ceva timp.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă a fost o problemă la decontare, cei care verifică sunt de la Compartimentul 

parteneriate sau de la Direcția economică. Acolo, prin aceste două filtre va trece 

documentația pentru a primi sumele necesare - avizul de a merge către Trezorerie.  

A plecat domnul Ioniță. Atunci mai așteptăm puțin, vă rog frumos! 

 Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților 

Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

„Ploiești Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unui imobil aflat în proprietatea 

Societății”.   

 Am înțeles că domnul jurist de la Parc este aici. Vă salut! 

 Dacă ne puteți spune câteva date. Există și în expunerea de motive, dar este bine 

să vină dintr-o sursă abilitată. 

 Vă rog! 
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 Dl Leonardo Denis Puiu 

 Când a început cumpărarea terenului, 1707 mp, pe care îl folosește și a 

îndeplinit condițiile de a construi, de a investii pe acel teren, a făcut o  investiție pe care 

a terminat-o în 2015 și a început și activitatea și îndeplinește toate condițiile legale 

pentru a cumpăra. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și și-a exprimat această dorință. A făcut solicitare. 

 

 Dl Leonardo Denis Puiu 

 Da, a făcut solicitare și a fost aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor și 

acum către dumneavoastră, pentru împuternicire. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles: are aprobare AGA. 

 Da, domnule consilier Ciolac. 

 Lăsați, primarii vă vor solicita parteneriate și după ședință, deci nu este o 

problemă, stați liniștit! 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Și acum îmi solicită. 

 Nu se regăsesc pe liste. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aici este o problemă. Da. Și Tătaru și Râfov, care...  

 Am avut și eu câteva pretenții, dar cred că este o discuție mai complicată. Nu 

sunt de acord să finanțăm anumite lucruri pe care pot și dânșii din buget să și le 

finanțeze. Nu mi se par urgente și am încercat cât de mult am putut, să țin cont de 

domnul Răducanu și de ceea ce a spus el într-o ședință - să fie lucrări cu adevărat 

importante: canalizare - cum era la Florești, și drumuri, și apă, și Bertea, și iluminat la 

Dumbrava. Să știți că și iluminatul nu mai este un moft. Dacă există un iluminat 

adecvat, scade numărul de accidente - să știți! Chiar scade.  

 Vă rog, domnule Enescu, la acest punct de pe ordinea de zi, pentru că am deviat 

și îmi pare rău, pentru că aș vrea să terminăm mai repede această ședință. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Mulțumesc, domnule președinte. 

 Eu, împreună cu domnul Stoian, nu participăm la acest punct. 

 Mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mi-ar plăcea ca domnul Stoian să vorbească în nume propriu.  

 

 Dl Sorin George Stoian 

 Da, asta voiam să spun, că nu particip la vot. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles și vă mulțumesc. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, am și eu o întrebare, pentru clarificarea acestei probleme. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog!  

 La vânzare? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Da, de vânzare. 

 Dacă cei de la ,,Parcul Industrial Ploiești” au stabilit cu cei care închiriază 

spațiile respective, să vândă spațiile respective, când vânzarea va ajunge la 98% - 99%, 

vom mai avea Parc Industrial? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, bineînțeles.     

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Prin utilități, spune domnul... 

 Sau dacă cei care cumpără... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Concesionează inițial și ulterior cumpără.     

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 …vor încheia aceste utilități cu... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 N-au drept. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci când semnează contractul de concesiune inițial, ei au aprobarea din 

partea noastră, ca la un anumit moment dat, după ce-și îndeplinesc toate condițiile din 

contractul de concesiune, adică după ce au construit, după ce au demarat activitatea, au 

dreptul să cumpere. Este o...  

 Vă pot da o firmă de napolitane, nu este corect și n-aș vrea să dau nume - au 

concesionat, dar nu și-au îndeplinit condițiile - Alka, dacă chiar doriți -.  De abia acum 

au început construcția, după vreo șapte ani de zile de concesiune. Ei nu ar fi avut dreptul 

vreodată să cumpere. Terenul rămânea în posesia Parcului și, bineînțeles, că dacă 



12 
 

dumnealor nu îndeplineau condițiile până într-o anumită perioadă, era reziliat și oferit 

spre concesiune unui alt investitor.  

Ce ne dorim noi de la aceste Parcuri, este crearea locurilor de muncă, nu ne 

dorim să trăiască un Parc Industrial. Parcul trăiește doar ca și administrator, gestionar al 

ceea ce înseamnă: infrastructura rutieră și edilitară - atât, dar să știți că aceste Parcuri 

industriale nu au mai mult de douăzeci și ceva de angajați, maxim 30  -  în anumite 

cazuri sunt 15. Nu trebuie... deci, noi suntem doar un administrator, un gestionar.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Trebuie să ne recuperăm investițiile, nu? În primul rând. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bineînțeles, dar este mai importantă creerea locurilor de muncă, decât 

recuperarea investițiilor. Prin locuri de muncă, recuperăm prin TVA, impozit, sigur 

investițile.  

Vă rog, domnul Necula și domnul Ciolac! 

 

Dl Gheorghe Necula  

Domnule președinte, aș vrea să știu și eu dacă s-a stabilit prețul pe metru pătrat 

la cel care vrea să cumpere acuma. Știți de ce? Pentru că acolo, cu toții cunoaștem că se 

fac niște negocieri, se aduce un expert, se face prețul prin zonă, și așa mai departe, dar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta nu știu să vă spun. 

 

Dl Gheorghe Necula 

... mă interesează care este prețul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles, și asta vă poate răspunde și domnul jurist și domnul Ciolac, care au 

în AGA, și știu foarte bine că... sigur, nu mă pricep.  

 

Dl Gheorghe Necula 

Am înțeles. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnul Ciolac! 

Vă rog, domnul jurist! 

 

Dl Leonardo Denis Puiu 

Urmează să facem o evaluare a terenului, după ce facem evaluarea terenului 

mergem în ședința AGA care dă o Hotărâre, prin care stabilește prețul, funcție de acel 

preț din evaluare și după acest preț merge la procedura de vânzare efectivă. Deci, încă 

nu s-a stabilit. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Deci prețul încă nu s-a stabilit. Noi aprobăm că suntem de acord ca 

ei să scoată la vânzare.  

Domnul Ciolac! 

 

Dl Dan Ciolac 

Trebuie să spun și eu câteva lucruri, pentru că am avut ceva activitate în 

structura de conducere AGA la acest Parc. „Pro bono publico”, cum spunea domnul... 

Stimați colegi, care nu știți foarte multe despre acest Parc. Deci este o dezvoltare 

greenfield, este o investiție deloc costisitoare, avantajele pe care le-a obținut județul 

Prahova sunt colosale - gândiți-vă că pe un câmp se află acum o mulțime de firme foarte 

puternice, sunt 12600 locuri de muncă în acest Parc. Această procedură privind 

vânzarea terenului, pornită la solicitarea mai multor firme pentru dezvoltarea activității. 

Mare parte din ele gajau aceste terenuri pentru dezvoltarea activității. Vreau să vă spun 

că selecția în vremurile bune, selecția era foarte riguroasă, existau două criterii 

însemnând: valoarea investiției și numărul de locuri de muncă pe care le creau. Și să 

știți că au fost și firme cu o investiție substanțială de milioane de euro, erau firme care 

nu puteau să intre în acest Parc - care a și căpătat un renume, fiind probabil dintr-un 

anumit punct de vedere și cel mai mare Parc industrial din România, iar procedura 

vânzării acestor terenuri este foarte bine cunoscută și se respectă, nu aveți de ce să vă 

faceți probleme.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În privința prețului, ați înțeles domnule Necula, că nu se știe la această dată, ci 

ulterior, iar cei care răspund de...  

 

Dl Gheorghe Necula 

Nu. Eram mai mult curios. Știe doamna Fabioara, de ce întreb.  Prețurile pot să 

varieze de la un loc la altul, de la o firmă la alta și așa mai departe. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Nu știu. Prețul nu este treaba noastră.  
 

Dl Alexandru Bănică 

Domnule președinte, aș vrea să fac o completare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Că a fost director adjunct la ,,Parcul Plopeni”. 

Vă rog! 
 

Dl Alexandru Bănică 

Pe terenul acela nu am dat niciun ban - așa că nu avem ce recupera. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar totuși am avut niște investiții realizate în …  
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Eu cred că în timp ne-am amortizat oricum investițiile.  

Pentru acest punct de pe ordinea de zi, la care domnul Enescu și domnul Stoian 

Sorin, nu vor participa - cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, fără 

participarea celor doi domni.  

 

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

(Domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Stoian Sorin George nu au 

participat la vot). 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale 

pentru anul fiscal 2019”. 

Cred că este vorba de proiectul doamnei Luminița Iatan, pentru autorizații? 

În principiu rămân aceleași de anii trecuți.  

V-aș ruga, cineva să îmi spună dacă cumva au fost mărite în vreun fel taxele.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Au fost majorate conform inflației, care a fost 1,35. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci au fost majorate cu inflația care a fost 1,34 sau 1,35 - conform prevederilor 

legale.  

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

Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult!  

Din cei prezenți unanimitate, domnul Cristian Dumitru nu a fost în sală - de 

menționat. 

Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 

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

2019”. 

În fiecare an, prin Hotărâre de Consiliu județean, trebuie să aprobăm, să 

stabilim, prețul mediu pentru vânzarea produselor agricole. Așa este conform legislației 

în vigoare. Prețul este deja stabilit de către Direcția Agricolă - care are toate informațiile 

necesare și ne este transmis nouă pentru aprobare.  

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

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc!  

Proiectul nr. 9 - prevede ,,modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus””. 

Doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

Acum 2 luni, prin Hotărâre de Consiliu județean, dumneavoastră ați aprobat 

reorganizarea activității, în special de tesa și administrativ, la nivelul muzeului, și acum 

dumnealor au venit cu propunere pentru activitățile la nivelul acelor structuri, într-un 

nou regulament.  

Regulamentul, așa cum a fost modificat, este cuprins în anexă și este vorba 

numai de partea de tesa și contabilitate și de compartimentele care au ajuns în 

subordinea directă a domnului manager, vorbim de cel de personal, de cel achiziții. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Vreți să completați cu ceva, domnule director - că v-am văzut în sală? Dacă 

doriți doar, cum considerați.  
 

Dl Florin Lucian Sicoie 

Este practic transpunerea în regulament a modificărilor. 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact.  

Și eu vă mulțumesc foarte mult.  

Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Punctul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru DGASPC Prahova”. 

Domnule director, întrucât este un proiect pe ultima sută de metri apărut pe 

ordinea de zi... 

 

Dl Viorel Călin  

Practic această modificare de organigramă înseamnă rezultatul transformărilor 

de posturi din ultimul trimestru al anului 2018, atât promovările care s-au făcut în aceste 
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luni, cât și transformările de posturi vacante, funcție de necesitățile pe care le are 

instituția. Toate acestea trebuie aprobat prin Hotărâre de consiliu, așa cum a fost și în 

organigramă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Întrebări pentru domnul director? 

Doamna Nușa, ați vrea să adăugați ceva?  

 

Dna Elena Ion 

Având în vedere amploarea acestei structuri organizatorice, am propus să vină 

cu modificarea la trimestru. Deci prin regulament, prin Hotărârea nr. 797, fiecare 

structură organizatorică, unitate de copii sau de adulți, se comportă ca o unitate în sine 

și noi avem 22 de regulamente, de organigrame, de state și mai întâi se supune... se 

aduce la cunoștință Colegiului Director, se adună din toate centrele și când o să vină, o 

să vină așa cu un material, dar sunt prinse toate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc!  

 

Dl Dan Ciolac 

Am o întrebare. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Ciolac. 

 

Dl Dan Ciolac 

De ce la Centrele copii se cheamă funcția ,,șef centru”, iar la adulți ,,director”? 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Unele au personalitate juridică, iar altele nu. 

 

Dl Dan Ciolac 

Doi: la fiecare centru aveți în subordinea șefului respectiv... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Un fochist. 

 

Dl Dan Ciolac 

…aveți responsabilul personal de specialitate, coordonatorul și aveți și structura 

de contabilitate la fiecare centru. La fiecare Centru aveți? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Nu la fiecare centru.  
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Dl Dan Ciolac 

Pentru că 28 de contabili șef mi se pare foarte mult.  

 

Dl Viorel Călin 

Aceste funcții sunt prevăzute de lege. Noi nu am înființat totuși, fiindcă ne dă 

posibilitatea să înființăm sau nu aceste funcții și am înființat exact acolo unde a fost 

nevoie. Sunt centre mai mari care au 3 funcții de conducere, adică directorul, persoana 

care coordonează personalul de specialitate și contabil șef, cele cu personalitate 

juridică… 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cele care au peste o sută de beneficiari de obicei, gen Urlați. 

 

Dl Viorel Călin 

Și sunt și centre mai mici care nu au decât două funcții de conducere, obligatoriu 

prevăzute de lege.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cum este Câmpina.  

 

Dl Viorel Călin 

Sunt și centre de copii mai mici. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și aici vorbim de cele care au personalitate juridică. Pentru că cei care nu au 

personalitate juridică sunt coordonați și contabilitatea este efectuată de către… 

 

Dna Elena Ion 

Aparatul propriu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

…aparatul propriu al direcției - cei 127 care…   

 

Dl Viorel Călin 

Am încercat să limităm cât am putut de mult funcțiile de conducere din cauza 

banilor, în primul rând, și nu am înființat decât acolo unde este nevoie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc pentru răspunsuri. 

Dacă sunt alte întrebări? Vă rog, doamna Ardeleanu!  
 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Eu nu particip la vot la acest proiect și nici la următorul. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna Ardeleanu și doamna Simona David nu vor participa la vot, la acest 

punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate - din cei care și-au exprimat 

votul. 

  

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

(Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona nu 

au participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale 

Consiliului județean Prahova privind componența Colegiului Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului”. 

Domnule director, din nou dumneavoastră! 

 

Dl Viorel Călin 

Deci și aici la fel, Colegiul Director a fost aprobat printr-o Hotărâre de Guvern, 

adică componența acestui colegiu director… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost stabilită, nu aprobată.   

 

Dl Viorel Călin 

... prin Hotărâre de Guvern. Știți discuțiile, pentru că au fost și consilierii 

membri, într-o perioadă… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum nu mai sunt.  

 

Dl Viorel Călin 

Practic componența acestui Colegiu se modifică ori de câte ori facem noi o 

modificare care vizează membri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică directorii de centre.  

 

Dl Viorel Călin 

Directorii de centre. A fost retrogradat directorul de la Sfântul Andrei, șeful 

Complexului și cel care a fost numit temporar trebuie să fie membru în Colegiul 

Director, ca șef de centru la complexul Sfântul Andrei, și de asta am venit cu... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Singura modificare. 

 

Dl Viorel Călin 

Și în locul celui care este la Sfântul Andrei, persoana care a fost promovată 

temporar. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Ciolac! 

 

Dl Dan Ciolac 

Aș vrea să vă fac o propunere: știți discursul meu legat de faptul că nu mai sunt 

consilieri județeni în Colegiului Director, nici măcar președintele Consiliului județean, 

și atunci vă  fac propunerea ca fiecare grup să numească un consilier care să fie invitat 

la ședințele Colegiului Director, care în mod normal nu sunt mai dese de una la două - 

trei luni, și pentru faptul că…, și v-aș ruga să convocați la aceste ședințe, din partea 

grupului PNL, pe domnul Răducanu Nicușor, care și-a exprimat dorința de a activa și de 

a vă ajuta în activitate -având în vedere atenția pe care o acordăm acestui departament 

foarte complicat.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule director, eu am o altă rugăminte, eu aș vrea să anunțați toți consilierii 

județeni când au loc aceste ședințe. Care doresc să participe - cu atât mai bine, care nu, 

este alegerea fiecăruia.  

Vineri și sâmbătă, am participat - fac cea mai scurtă paranteză, dar este foarte 

importantă, din punctul meu de vedere - vineri și sâmbătă am participat la ședința 

ACOR Prahova, și acolo s-a făcut o mențiune, despre care eu nu aveam cunoștințe și 

cred că nici domnul primar: dacă președintele Consiliului județean sau prefectul, după 

caz, doresc să participe la o ședință de consiliu local, din județul unde bineînțeles își 

desfășoară activitatea, nu trebuie să fie invitat -asta ca și analogie la propunerea 

dumneavoastră.  

Este și se va duce, dacă dorește să fie prezent, și are dreptul să ia cuvântul, nu 

are dreptul să voteze, fără a i se permite de către cineva luarea de cuvânt - asta ca să... 

Este prin lege. 

Din acest motiv, cred că dacă vă veți duce, nu trebuie să fiți invitați - ca o 

paranteză scurtă. 

Revenim la proiectul de pe ordinea de zi, dacă nu mai sunt alte comentarii, cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

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

(Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona nu 

au participat la vot). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Fără participarea celor două distinse doamne, la vot - aici vorbim despre doamna 

Simona David, care nu a votat și nici doamna Ardeleanu Georgiana. 

Proiectul nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale” - 

convenții. 

 

Dl Daniel Sepși 

La acest punct nu voi participa la vot.  

Vă mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc și eu! 

Doamna Papuc nu vaparticipa pentru că nu este prezentă. 

Având în vedere această mențiune, cu neparticiparea la vot a domnului Sepși, 

cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate - fără domnul Sepși. 

  

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

(Domnul consilier județean Sepși Daniel nu a participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul numărul 4 - pentru că nu aș vrea să ajungem la suplimentare. 

Domnul Ioniță!   
 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

A trimis Gura Vadului și Lipănești a trimis completările, nu a trimis... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci Gura Vadului dorește modificarea titlului. Dumnealor au solicitat 

,,Reabilitare, modernizare, extindere sediu Primărie, construire garaj și spațiu 

depozitare, două foișoare, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități și 

organizare de șantier” - asta au solicitat și Hotărârea dumnealor spune ,,Proiect de 

Hotărâre privind reabilitare, modernizare, extindere sediu Primărie, comuna Gura 

Vadului”. 

Dacă sunteți de acord și cu această modificare? Deci din acea titulatură lungă pe 

care tocmai v-am citit-o, să modificăm în ,,Reabilitare, modernizare, extindere sediu 

Primărie, comuna Gura Vadului”. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum Hotărârea în integralitatea ei - aici fiind vorba și de Balta Doamnei.    
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Vă mulțumesc foarte mult! 

Am ajuns la cele două puncte cu care a fost suplimentată ordinea de zi.  

Numărul 13 - ,,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.”. 

Avem pe cineva din partea societății, prezent la ședința de Consiliu județean? 

Nu au fost anunțați sau nu au vrut să dea curs invitației? 

Au fost anunțați. 

Domnul Pințoiu!  

 

Dl Toma Pințoiu 

Da, amânare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Vă rog, știți dumneavoastră de la AGA! 

 

Dl Ionel Pîrvu 

Expiră contractul de consultanță juridică pe 31 decembrie. Dacă o amânăm… 

Acesta este motivul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Avem deja un contract  

 

Dl Ionel Pîrvu 

Există și expiră pe 31 decembrie 2018. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Sunt mai nou în Consiliu... Nu știu, pentru ce este acest contract de consultanță? 

 

Dl Ionel Pîrvu 

De reprezentare pentru toate litigiile pe care le are societatea.  
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Dl Eugen Ionică 

Nu au un compartiment juridic? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu au. 

 

Dl Ionel Pîrvu 

Și expiră pe 31 și acesta este motivul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu au și adevărul este că au câteva litigii importante - cu primăria Văleni pentru 

taxa de mediu. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru reînnoirea contractului 

achiziționării… 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 

Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

…dacă se poate ca la următoarea ședință… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să ne prezinte contractul. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu neapărat contractul, ci să prezinte ce au făcut în perioada asta - rezultate. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Raportul de activitate al juristului. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Raportul de activitate al celor care le-a ținut până acum. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunt de acord. Să știți că au reușit chiar o executare silită - nu am vrut să deschid 

subiectul - împotriva S.C. Rosal S.A, de 400 mii lei, și au titlu de executare silită și au 

început să dea eșalonat suma. 
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 Plus cu câteva primării care la fel nu au plătit tot taxa de mediu, pentru acele 

șase luni, de la începutul anului și până în luna iunie, dar sunt sigur că vor fi mai mult 

decât încântați să prezinte raportul de activitate, în baza căruia cred că și decontează 

facturile.   

 A trecut și acest punct și am trecut la numărul 14 privind - ,,alocarea sumelor”, 

unde o să vă supun câteva amendamente, cu permisiunea dumneavoastră.  

 Eu sper că a ajuns la absolut toți colegii noștri, de această dată, măcar la câțiva - 

eu am discutat cu colegii mei. 

 Este vorba de Azuga, care a spus că își dorește și că are posibilitatea să 

cheltuiască suma necesară pentru ,,Lucrări de construcție, proiectare și asistență tehnică 

pentru creșterea capacității de înzăpezire, pentru zona inferioară a pârtiei Sorica”. 

Bușteni cu cabana Gura Diham - ,,Modernizare DC 132”. Câmpina  - ,,Reparație 

Căminul Energetic”. Mizil - ,,Dotări centrale termice la licee și la Spitalul orășenesc” - 

mi s-a părut un lucru important. Chiar mi s-a părut un lucru important la Mizil. Plopeni 

- un parteneneriat în continuare. Sinaia - ,,Reparații drumuri” - de data aceasta să știți că 

am fost pentru Sinaia, pentru că trebuie sprijinit și orașul, poate anul viitor le alocăm o 

sumă importantă în vederea finalizării lucrărilor de la spital. Văleni - ,,Dotări spital”. 

Brebu - ,,Construire clădire arhivă, birouri” - a spus că are lucrarea în derulare și  așa 

mai departe. Sunt foarte multe.  

 Amendamente, vă rog! Știu că am omis, fără voia mea. 

 Vă rog, domnul Ionică! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Am un amendament pentru Lipănești – a depus-o, dar nu s-a știut. 

E vorba de două proiecte - ,,Extindere, consolidare și mansardare clădire 

administrativ… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Aș vrea ca cineva din partea aparatului de specialitate să noteze, vă rog frumos!  

  

Dl Eugen Ionică 

Deci, ,,Extindere, consolidare și mansardare clădire administrativ C2, alei 

carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități în incinta primăriei”, conform 

contractului de asociere 19910/02.11.2018. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Este o lucrare în continuare. 

  

Dl Eugen Ionică 

Este în continuare, necesită suplimentare de 50 mii lei. Și un alt parteneriat, de 

data aceasta este nou ,,Modernizare parc joacă”, unde primăria are nevoie de 50 mii lei.  
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Dl Bogdan Andrei Toader  

Deci, 50 și 50. 

  

Dl Eugen Ionică 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Dumneavoastră să știți capitolele! 

 

Dl Eugen Ionică 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Pentru puțin. 

Vă rog, domnul Ionică! 

 

Dl Adrian Ionică 

Domnule președinte, comuna Bertea solicită și dumnealor au trimis de de altfel 

adresă către dumneavoastră, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

La fel ca Lipănești - s-a pierdut pe circuit. 
  
Dl Adrian Ionică 

Este vorba de continuare „Lucrare de canalizare și apă în comună”, are facturi în 

plată la ora asta, deci banii vor fi cheltuiți.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Am înțeles. Vă mulțumesc! 
 

Dl Adrian Ionică 

80 mii a cerut dumnealui.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Vă spun eu cum se pierd, cu ghilimelele de rigoare, sunt trimise către economic, 

iar cei de la economic bineînțeles că le îndosariază, dar dacă nu au fost trimise către 

Direcția tehnică… 

Vă spun că unele ajung pe faxul meu. 

Altcineva în legătură cu… 

Vă rog, domnul Pințoiu! 
 

Dl Toma Pințoiu 

Mulțumesc, domnule președinte! 

Era vorba de Dumbrava, cu iluminatul... nu știu, 50 mii lei. Au factură.  
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Dl Bogdan Andrei Toader  

Domnule Pințoiu, le-am dat pe ceva 152 mii lei, către Dumbrava, dar ghirlande 

nu plătesc. 

 

Dl Toma Pințoiu 

Nu ghirlande. Era vorba de Dumbrava iluminat, nu era vorba de ghirlande.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și este 100 mii. Era mai mult solicitarea? 

100 mii. 

 

Dl Toma Pințoiu 

Nu. Gata, mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, dar era și o solicitare pentru 60 mii - ghirlande. Îmi cer mii de scuze, dar 

dacă vrem ghirlande, înseamnă că avem bani pentru ghirlande. 

Și ultima modificare pe care v-o propun eu, solicitarea era înregistrată la noi din 

13 noiembrie, dar nu s-a găsit acum când am avut discuția, pentru Comarnic, de la 

capitolul 84.02 transporturi, contribuții ale administrației publice locale la realizarea 

unor lucrări, servicii deinteres public local, în baza unor convenții sau contracte, pentru 

parteneriatul ,,Modernizarea unor porțiuni de drum, din cartierele Ghioșești, Poiana, 

Vatra Sat, din orașul Comarnic” - suma de 400 mii lei.  

Cu privire la amendamente, le votăm individual sau le votăm pe toate? 

Recapitulăm: trei amendamente.  

Primul amendament - Lipăneștiul cu cele două puncte, 50 mii clădire și 50 mii 

parc.  

Vă rog! La ce capitole?  

La capitolul 51 și 67. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru” 

amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Pentru Bertea - suma de 90 mii mi-am notat eu, sau 89,9 cât este în adresa lor. 

Nu putem să-i dăm mai mult decât a cerut. 

Vi se pare că semăn în vreun fel cu Moș Crăciun? 

 80 - ca să fim siguri, o să aibă și dumnealui să pună 8 mii lei. Alocăm 80 mii și 

alocă și dumnealui 8 mii lei. 

Vă rog, stimați colegi, să fim serioși!  
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Haideți să respectăm adresa pe care au transmis-o! 

 

Dl Gheorghe Necula 

Domnule președinte, îmi cer scuze! Au cerut 89,900 sau...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atât va rămâne suma.  

La ce capitol, doamnelor?  

 

Dna Maria Dovîncă 

La capitolul 70. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La capitolul 70.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru” 

amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Și pentru localitatea Comarnic care, menționez că, a cerut o sumă foarte mare și 

anume un milion. V-am spus, suma cu care v-am rugat să-i sprijinim, pentru 

modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Ghioșești, Poiana, Vatra Sat și Podu 

Lung - suma de 400 mii. Să dea Dumnezeu să poată să-i cheltuiască! Eu totuși nu sunt 

atât de convins, pentru că sunt sume destul de mari.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru” 

amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Și acum hotărârea în integralitatea ei. Vă rog! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Se va face mențiunea că toate aceste sume se vor lua din gol de casă, de unde 

avem banii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Cu mențiunea că aceste sume vor fi luate din golul de casă.  
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Mulțumesc! 

Doamna a ținut să specifice și o să specific și eu că anul acesta vom finaliza cu 

un excedent de 80 milioane lei, estimativ. Estimativ, plus/minus.  

Plus, nu? Mai mult ca sigur plus, datorită acelui grad de realizare al investițiilor 

34... 89.900 Doamna Eliza, să știți că aud bine!  

Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună! 

Domnul Tudora! 

 

Dl Dorin Tudora 

Am avut o discuție acum câteva ședințe vis-a-vis de sensul giratoriu de la Buda. 

Se mai știe ceva de el? Pentru că văd că sunt din ce în ce mai multe accidente acolo și să 

ne ferească Dumnezeu! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aveți dreptate.  

Am fost supărat ieri, pe această temă, domnule Tudora, din acest motiv mi-ați 

răsucit cuțitul în rană. Am prevăzut o sumă, mai mică, decât cea care chiar era necesară 

și ne-am trezit că nu s-a prezentat nimeni la licitație. Acum trebuie să facem rectificare  

să mai alocăm încă o sumă, dacă nu am alocat-o în această ședință,  nu știu sigur, dar eu 

cred că am alocat-o… 

 

Dl Dorin Tudora 

Este vina dumneavoastră, domnule președinte? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Tudora, tot ce se întâmplă este din vina mea. 

Acum am alocat o sumă mai mare, astfel încât la următoarea licitație, sperăm 

noi, că se va prezenta cineva dispus să ne întocmească acest PUZ. 
 

Dl Eugen Ionică 

Ce sumă ați pus? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care a fost suma inițială, domnule Ioniță? 
 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

300 mii, mi se pare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Inițial? Și nu s-a prezentat nimeni? 




