ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova
din data de 18 octombrie 2021, ora 17:00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 672 din
15.10.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean
Prahova și următorii 34 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache
Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela,
Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin
Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina,
Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu
Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea
Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian,
Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin,
Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga
Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de drept,
doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova au
participat: dna Anna Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean
Prahova; dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic
Contencios și Administrație Publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al
Direcției economice; dna Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției
Servicii și Achiziții Publice, dl Daniel Minculescu, directorul executiv al Direcției
Tehnice și dl Dorin Ilian Lețea, directorul general al Societății „Hidro Prahova”
S.A..
Dl Iulian Dumitrescu
Facem întâi prezența.
X

X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și
Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și
consilierii județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu
Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina
Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru
Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță
Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică
Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu
Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache
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Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin,
Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Lipsește doamna Bercea. E ziua dumneaei și probabil vrea să sărbătorească
liniștită.
Oricum îi transmitem, în absență, La mulți ani!
Trecem la ordinea de zi.
Față de ordinea de zi inițială, avem câteva modificări: Punctul nr. 2, aș vrea să
îl retrag și aș vrea să introduc un punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea participării UAT comuna
Bucov la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă
a energiei în clădirile publice.
Dacă sunt observații?
Dl Mihai Cristian Neagu
Bună ziua!
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog, domnul Neagu!
Dl Mihai Cristian Neagu
Pentru ordinea de zi, aș vrea să vă propun, la ,,diverse”, să discutăm un pic
despre situația din Parcul Industrial Ploiești. A mai fost subiectul acesta pe masă și
luna trecută, dacă nu greșesc, sau acum două luni. Dar mai degrabă...
Dl Iulian Dumitrescu
Cred că luna trecută, când am mutat la noi...
Dl Dumitru Tudone
Procedura.
Dl Iulian Dumitrescu
...procedura.
Nu de asta? Parcă atunci am vorbit ultima dată.
Dl Mihai Cristian Neagu
În fine, nu contează. Că luna trecută sau acum două luni, nu îmi mai aduc
aminte, dar aș vrea să discutăm un pic despre situația...
Dl Iulian Dumitrescu
Sigur că da.
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să...

Dl Mihai Cristian Neagu
Și să luăm niște decizii, pentru că trebuie să meargă înainte Parcul, nu trebuie
Dl Iulian Dumitrescu
Ok. Sigur. E în regulă.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Noi am votat regulamentul
Dl Iulian Dumitrescu
În concluzie: avem voie sau nu avem voie?
Dl Mihai Cristian Apostolache
Nu avem.
Dl Iulian Dumitrescu
Nu avem, nu?
Cine poate să explice?
Mihai, vorbești tu?

Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, din punctul meu de vedere nu putem opri niciun consilier
care vrea să spună ceva într-o ședință de Consiliu județean. Că e ,,diverse”, că nu e
,,diverse”, din punctul meu de vedere orice consilier este liber să-și exprime opinia,
într-o ședință.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok.
Dl Mihai Cristian Neagu
Îmi cer scuze...
Dl Iulian Dumitrescu
S-au exprimat unii colegi, că în ședințele extraordinare nu avem ,,diverse”.
Dna Adina Elena Chițu
Domnul președinte, dacă tot am deschis discuția despre Parcuri, aș avea și eu
ceva despre Parcul Brazi.
Dl Iulian Dumitrescu
Perfect. Avem: diverse 1 și diverse 2.
Dna Adina Elena Chițu
Vreau să aduc la cunoștința colegilor anumite probleme pe care le avem în
Parcul Industrial în care sunt reprezentanții Consiliului județean.
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Dl Iulian Dumitrescu
Sigur.
Supun la vot retragerea.
Dați-mi voie să supun retragerea.
Dl Mihai Cristian Neagu
Domnul președinte, nu cred că mai este nevoie să supuneți la vot faptul că-l
retrageți, pentru că sunteți inițiator.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok. Atunci nu-l mai supun.
Supun la vot punctul suplimentar.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea
ordinii de zi, cu 36 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela participă la lucrările
ședinței.)
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Prahova
în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” S.A. pentru
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021- inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale hotărârilor
Consiliului județean Prahova referitoare la proiectul „Dotarea unităților sanitare
aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu infrastructură medicală de tip
spital modular și echipamente medicale” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare între Județul Prahova, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației și Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., în vederea
realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Bănești-Valea Doftanei” inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Berceni la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Dumbrăvești la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Filipeștii de Pădure la Programul privind
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Gornet Cricov la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Lipănești la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Măgurele la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Păulești la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Plopu la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Târgșoru Vechi la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
în vederea participării UAT comuna Valea Călugărească la Programul privind
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE
BLOC OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ PLOIEȘTI” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare
prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de
investiții „Variantă ocolitoare Comarnic” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare
prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de
investiții „Variantă Ocolitoare Mizil” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare
prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de
investiții „Variantă Ocolitoare Păulești” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
18. (fost 19) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat în vederea participării UAT comuna Bucov la Programul privind
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Primul punct pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Județului Prahova în AGA la „Hidro Prahova” pentru aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021.
Dna Elena Iuliana Dosaru
Domnul președinte, la acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Nici eu.
Dl Sorin Dumitrașcu
Nici eu, domnul președinte. La acest punct nu particip la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Nici domnul Tudone.
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Observații?
Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri?
S-a abținut domnul Neagu.
Voturi ,,pentru” restul, fără 3 persoane.
33, da.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi
„pentru” și o ,,abținere” (domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian).
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana, domnul vicepreședinte
Tudone Dumitru și domnul consilier județean Dumitrașcu Sorin, nu au participat
la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 2 (fost 3) - Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi
ale hotărârilor Consiliului județean Prahova referitoare la proiectul „Dotarea
unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu
infrastructură medicală de tip spital modular și echipamente medicale”.
Observații?
Nu sunt.
Supun la vot. Voturi împotrivă?
Dna Raluca Mihaela Bercea
Mă scuzați!
Raluca Bercea sunt. Voiam să precizez că la acest proiect de hotărâre nu votez.
Dl Iulian Dumitrescu
La mulți ani, doamna Bercea!
Dna Raluca Mihaela Bercea
Vă mulțumesc foarte mult!
Dl Iulian Dumitrescu
Sănătate și numai bine, din partea tuturor consilierilor!
Dna Raluca Mihaela Bercea
Vă mulțumesc foarte mult.
Dl Iulian Dumitrescu
Puteați să lipsiți astăzi, nu trebuia să intrați, dar dacă ați intrat, nu aveți ce să
faceți.
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Dna Raluca Mihaela Bercea
Sunt conștiincioasă.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 3 (fost 4) - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
Protocol între Prahova, Ministerul Dezvoltării și „C.N.I.”, în vederea realizării
obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Bănești-Valea Doftanei”.
Observații? Nu sunt.
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Avem 10 proiecte de hotărâre care se referă la încheierea unor acorduri de
parteneriat cu diferite UAT-uri din județul Prahova, în vederea participării la
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în clădirile publice.
Dacă vor mai fi UAT-uri care sunt interesate de parteneriatul acesta, sigur sunt
binevenite.
Sunt doar UAT-uri care și-au manifestat interesul.
Dl Mihai Cristian Neagu
Puteți să dați mai multe detalii, vă rog!
Înțeleg că e un parteneriat benefic și sigur o să votăm toți, ,,pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
E benefic pentru ei că îi sprijinim cu cofinanțarea, ca să fiu mai...
Cofinanțarea, cred că e 10%?
Dna Anna Maria Vasile
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
10%.
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Și nouă ne convine, până la urmă. Luăm 90% de la Administrația Fondului de
Mediu și cu 10% de la noi, realizăm niște lucruri în localitățile acestea care și-au
manifestat interesul.
Dl Mihai Cristian Neagu
E perfect, dar de ce le avem doar pe acestea?
Dl Iulian Dumitrescu
Unii...
Toți sunt informați.
Unii vor, unii nu vor, sincer.
E ca și cu vaccinarea: unii vor, unii nu vor.
Vă rog, doamna Vasile!
Dna Anna Maria Vasile
Ghidul solicitantului prevede încheierea de parteneriate între Consiliile
județene și UAT-uri. Și cei care sunt astăzi prezenți pe lista aceasta sunt cei care șiau manifestat interesul luând în considerare ...
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Trecând peste limbajul academic al doamnei Vasile, unii vor, unii nu vor. Ușa
este deschisă pentru toată lumea și pe toți îi sprijinim.
Dl Rareș Dan Enescu
Cât timp?
Dl Iulian Dumitrescu
Cât timp îi sprijinim? Mai este. Cred că mai avem încă... Cât timp?
Dna Anna Maria Vasile
Mai sunt încă două, maxim trei săptămâni.
Dl Iulian Dumitrescu
Două-trei săptămâni.
Dl Rareș Dan Enescu
Deci, la ședința ordinară ar putea să... Până atunci cine vrea să...…
Dl Iulian Dumitrescu
Sigur că da. Dacă ar fi, putem să facem, că nu e timp de pierdut, până la urmă.
Fondurile nu sunt nici ale noastre, nelimitate, dar sigur acelea de la București, sigur
nu sunt nelimitate.
Și eu, practic, la fiecare proiect o să citesc: Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu UAT Berceni, la Programul
acesta...
Vă rog, domnul Tudone!
9

Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, vă rog să îmi permiteți să formulez câte un amendament
identic, de la proiectul nr. 5 și până la proiectul nr. 10 și inclusiv proiectul nr. 19,
întrucât, din punctul meu de vedere, este eronat titlul: ,,în cadrul Proiectului”, cum a
fost la mapă. Titlul corect este cel care este pe dispoziție. Pe proiect, dacă ați
observat, este un titlu, pe dispoziția de convocare este alt titlu. Titlul corect este cel
din dispoziție. Și atunci, la fiecare proiect de pe ordinea de zi, titlul hotărârii va fi
cel care este în dispoziția de convocare și nu în proiectul care există la mapă, ca să
se înțeleagă.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok. S-a înțeles.
Și practic trebuie să supun la vot, de fiecare dată, un amendament al
dumneavoastră și după aceea proiectul.
Dl Dumitru Tudone
După aceea Proiectul cu amendamentul.
Dl Iulian Dumitrescu
Începând cu punctul nr. 4 (fost 5).
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Supun la vot proiectul de hotărâre: parteneriatul dintre CJ Prahova și comuna
Berceni.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 5 (fost 6) - Avem un parteneriat cu comuna Dumbrăvești, pe
același subiect.
Dl Dumitru Tudone
Același amendament.
Dl Iulian Dumitrescu
Același amendament.
Dacă sunt observații, vă rog să mă întrerupeți!
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
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Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 6 (fost 7) - Filipeștii de Pădure și Consiliul județean Prahova.
Dl Dumitru Tudone
Același amendament.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog să le trimiteți tuturor primarilor adresă scrisă.
Dna Anna Maria Vasile
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Cine vrea să participe poate să participe.
Amendamentul domnului Tudone.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Supun la vot proiectul.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 7 (fost 8) - Proiect de hotărâre între comuna Gornet Cricov și
Consiliul județean Prahova.
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
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Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 8 (fost 9) - Proiect de hotărâre între comuna Lipănești și Consiliul
județean Prahova.
Supun la vot amendamentul.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 9 (fost 10) - Proiect de hotărâre între UAT comuna Măgurele și
Consiliul județean Prahova.
Supun la vot amendamentul.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 10 (fost 11) - Proiect de hotărâre între UAT comuna Păulești și
Consiliul Județean Prahova.
Supun la vot amendamentul.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
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Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 11 (fost 12) - UAT comuna Plopu și Consiliul județean Prahova.
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu
37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 12 (fost 13) - UAT Târgșoru Vechi și Consiliul Județean Prahova.
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 13 (fost 14) - UAT comuna Valea Călugărească și Consiliul
Județean Prahova.
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
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Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Trecem la punctul nr. 14 (fost 15) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții: „REABILITARE BLOC OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI”.
Este vorba de cele 13 săli de operație care sunt la Spitalul Județean.
Dacă sunt observații?
Dna Raluca Mihaela Bercea
Raluca Bercea sunt.
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Vă mulțumesc.
Dna Adina Elene Chițu
Și eu la fel, nu particip la vot.
Dna Mihaela Magdalena Godeanu
Și eu.
Dl Iulian Dumitrescu
A mai zis cineva?
Dl Cătălin Adrian Ignat
Eu.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok.
Cred că doar 4 persoane...
E în regulă. Dați-mi voie atunci să supun la vot proiectul.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi
„pentru”.
(Doamnele consilier județean Bercea Raluca Mihaela și Godeanu Mihaela
Magdalena și domnii consilieri județeni Constantin Răzvan Constantin și Ignat
Cătălin Adrian, nu au participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
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Următoarele 3 proiecte se referă la aprobarea depunerii solicitării de finanțare
prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivele de
investiții: „Variantă ocolitoare Comarnic”, „Variantă Ocolitoare Mizil” și „Variantă
Ocolitoare Păulești”.
Dl Mihai Cristian Neagu
Este PNDL 3, nu?
Dl Iulian Dumitrescu
Da, este PNDL 3. Acum i-am pus altă denumire, îi zicem „Anghel Saligny”,
dar este, într-adevăr, PNDL 3.
Punctul nr. 15 (fost 16) - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii
solicitării de finanțare pentru obiectivul de investiții „Variantă ocolitoare
Comarnic”.
Dacă sunt observații? Nu sunt.
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 16 (fost 17) - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii
solicitării de finanțare pentru „Variantă Ocolitoare Mizil”.
Observații? Nu sunt.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 17 (fost 18) - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii
solicitării de finanțare pentru obiectivul de investiții „Variantă Ocolitoare Păulești”.
Dacă sunt observații?
Supun la vot. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnul președinte! Mă iertați!
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
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Dl Mihai Cristian Apostolache
Tot suntem la varianta ocolitoare, am întrebat și de ce nu este inclusă și
,,Varianta Vălenii de Munte”. Înțeleg că nu s-a finalizat SF-ul... Să nu pierdem și
această Variantă ocolitoare, din vedere. Să încercăm, totuși, un dialog și cu
Primăria, să vedem în ce stadiu se află pentru a...
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Sigur că da.
Mai avem și ,,Varianta ocolitoare Azuga-Bușteni”, dar aceea o să o finanțăm
din alte surse și atunci de asta am procedat așa și nu am introdus-o aici.
Punctul nr. 18 (fost 19) - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
acord de parteneriat în vederea participării UAT Bucov.
Dl Dumitru Tudone
Același amendament, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Supun la vot proiectul.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Trecem la ,,diverse”.
Domnul Neagu!
Dl Dumitru Tudone
Discuții.
Dl Iulian Dumitrescu
La discuții.
Dl Mihai Cristian Neagu
,,Diverse”, nu ,,discuții”, că ,,diverse” e punct oficial pe ordinea de zi, tocmai
pentru a ne permite să luăm o decizie.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog, domnul Tudone, spuneți exact regulamentul!
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Dl Dumitru Tudone
Toți consilierii din sală s-au pronunțat pe ,,discuții” și nu ,,diverse”. Punctul
,,diverse” este interzis prin Regulamentul de organizare al Consiliului Județean, iar
,,discuții” sunt libere...
Dl Mihai Cristian Neagu
Am înțeles.
Păi, da, asta face diferența între a putea lua o decizie și a nu putea lua o
decizie. Înțeleg bine?
Dl Iulian Dumitrescu
Corect, da.
Dl Dumitru Tudone
Oricum, dacă eram la ,,diverse”, nu puteam spune că luăm o decizie, ci urma
să ne pronunțăm, dacă era cazul, printr-un act administrativ sau altceva.
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Neagu, practic pregătim o decizie prin discuțiile pe care le avem
astăzi. Sau am putea pregăti o decizie.
Dl Mihai Cristian Neagu
Ok. Perfect. Păi, atunci, haide-ți să începem și să luăm o decizie, după ce
terminăm dezbaterile pe subiect, cât mai rapid.
Domnilor, la ,,Parcul Industrial Ploiești”, situația este în felul următor: am avut
un Consiliu de Administrație, ca să vă explic de unde a plecat și de unde pleacă
nemulțumirile și problemele, un Consiliu de Administrație care și-a încheiat
mandatul, săptămâna trecută, joi, sau acum două săptămâni, joi, de fapt.
Ni s-a propus, de către Parc, prelungirea mandatelor administratorilor, celor 5
administratori, care au fost în funcție timp de 4 luni de zile. Eu am refuzat să
semnez prelungirea acestor mandate. Motivele le-am spus și în ședința AGA.
Doamna Sfîrloagă e martoră, a fost acolo, și știe foarte bine despre ce vorbesc. Așa
că am decis împreună să-i rugăm pe cei de la Parc, mai precis Departamentul
juridic, dacă nu greșesc, să trimită către Consiliu județean o adresă prin care
explicăm faptul că acolo nu putem lua o decizie în ceea ce privește Consiliul de
Administrație.
Acum, asta are mai multe consecințe. În primul rând, fără un Consiliu de
Administrație, se deschide larg ușa insolvenței și asta a confirmat-o și Registrul
Comerțului, săptămâna trecută, la final.
Dincolo de asta, dacă vreți, vă pot argumenta de ce nu doresc prelungirea
mandatelor, dar mai de grabă nu aș fi interesat de asta, ci de soluționarea acestor
diferențe de opinie, din Adunarea Generală a Acționarilor.
Eu, în momentul acela, nu am vrut să semnez. Pe scurt: în locația din Ploiești,
între cele 5 locații, locația din Ploiești, a rămas un teren liber. Conform legii, acest
teren liber fiind ultimul, trebuia scos la licitație. Fostul Consiliu de Administrație,
cu o majoritate de 3 la 2, a decis să îl atribuie direct, către o firmă foarte apropiată
de ,,minunata” familie Cosma și chestia asta este...
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Dl Iulian Dumitrescu
Mărul discordiei, da.
Dl Mihai Cristian Neagu
Eu nu am mai vrut să le mai semnez, din momentul acela, prelungirea, și de
aici pleacă și discuția pe care vreau să o avem, în cadru lărgit, să știe toți consilierii
județeni despre ce este vorba.
Acum, mă bazez pe inteligența colectivă a acestui Consiliu județean, să luăm o
decizie, astfel încât să evităm orice problemă. Cu Registrul Comerțului, v-am spus
mai devreme, că se deschide calea insolvenței și Parcul Industrial să-l optimizăm la
maxim.
Nu stau să vă vorbesc despre celelalte probleme din Parc. Sunt probleme
administrative pe care le pot rezolva interior, dar totul, absolut totul, pleacă de la
AGA.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok.
Dl Mihai Cristian Neagu
Doamna Sfîrloagă, dacă este aici, vă poate spune și punctul dumneaei de
vedere.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da, bună ziua!
Îmi cer scuze pentru conexiune, nu sunt în țară. Vă aud foarte greu și cu
întreruperi. Nu știu cât de bine pot să mă fac înțeleasă.
Domnul Neagu a prezentat situația și vreau să o prezint puțin și din punctul
meu de vedere, în sensul în care, în ședința AGA din 30 septembrie, ultima zi de
mandat, pe ordinea de zi a fost într-adevăr, prelungirea mandatului
administratorilor. Dânsul a propus constituirea unui nou Consiliu de Administrație,
din punctul meu de vedere, având în vedere că dorea prelungirea a numai 3
mandate, din 5. Nu am reușit să ajungem la nicio înțelegere, din punctul acesta de
vedere. Nu am înțeles, de fapt, care a fost miza, pentru că atâta timp cât în Consiliul
județean se luase decizia ca selecția noilor administratori să se facă de către
Consiliul județean, nu mai era nicio miză.
Juridic, am întrebat: Este vreo problemă? Secretarul AGA, într-adevăr, nu a
știut să răspundă la această întrebare. Tot în această ședință, am făcut și o analiză a
indicatorilor și am văzut că față de 2019, Parcul merge mult mai bine în 2021, la
data la care discutam.
Am convocat, de comun acord, cu colegul meu, o nouă AGA în data de 15
octombrie, adică vineri, la ora 12.00. Într-adevăr s-a trimis și acea adresă de care a
menționat dânsul, la Consiliul județean. Împreună, am hotărât, de comun acord, să
ne întâlnim în 15, la ora 12:00, iar dânsul nu s-a prezentat la ședință, iar acum
suntem în această situație.
Într-adevăr nu cred că există o cale, nu știu, normală, de rezolvare, decât
probabil va ajunge în plenul Consiliului județean.
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Dl Mihai Cristian Neagu
Doamna Sfîrloagă, îmi permit să intervin. Haide-ți să rămânem axați pe
realitate. Eu v-am propus, nu prelungirea doar a 3 mandate, sau un mandat, sau
două mandate, v-am propus să avem un Consiliu de Administrație format din 3
membri. Și dacă nu sunteți de acord, îi putem schimba pe toți 5. Deci, una este să
prelungim mandatele doar la două persoane, tocmai ca să vă arăt că judec imparțial
speța. Unu la mână.
Doi la ...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Ascultați-mă...!
Dl Mihai Cristian Neagu
V-am lăsat să terminați.
Mai departe, Juridicul de la Parcul Industrial, a spus foarte clar că nu este nicio
problemă. De ce spuneți că nu a știut să se pronunțe? A spus foarte clar, apare scris
în minuta ședinței, că este perfect legal ceea ce am cerut eu.
Mai departe...

nu.

Dna Ludmila Sfîrloagă
Pentru că dumneavoastră ați dorit prelungirea a trei mandate și celelalte două,
Dl Mihai Cristian Neagu
Doamna Sfîrloagă, lăsați-mă să termin!
Voiam să închei cu...
Dl Iulian Dumitrescu
Da, vă rog, domnul Neagu, încheiați!

Dl Mihai Cristian Neagu
Cred că este un mic lag, între ce spun eu și ce aude doamna Sfîrloagă, cu
conexiunea aceasta.
La ultimul punct, ați spus că nu înțelegeți de ce? Păi tocmai v-am spus, v-am
spus în ședință, v-am spus și când am stat afară pe balcon și mă întrebați de ce nu
vreau să semnez, v-am spus și acum, de față cu tot Consiliul județean, care a fost
ilegalitatea comisă de acel Consiliu de Administrație.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Gata, am înțeles acum.
Pot să răspund?
Dl Mihai Cristian Neagu
Vă rog!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Vă aduceți aminte că ați spus: ,,Ok, sunt deschis să facem alt Consiliu de
Administrație, format din 3 persoane”. Și atunci v-am spus: „Ok, atunci fac eu o
propunere și dumneavoastră una”. Și atunci ați spus: ,,Nu”. Asta vă aduceți aminte?
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Dl Mihai Cristian Neagu
Îmi aduc perfect aminte. Îmi aduc aminte și cum am selectat primul Consiliu
de Administrație.
Problema este că și dacă ne-am fi întâlnit vineri, ne-am fi uitat unul la altul,
exact cum s-a întâmplat cu o săptămână în urmă...
De asta, tocmai pentru faptul că dacă ne-am fi întâlnit, ne-am fi uitat iar unul la
altul, timp de două ore, am zis să discutăm chestia asta în Consiliul județean, care
până la urmă este forul care are putere directă de decizie asupra Parcului Industrial,
sub orice formă...
Dar putem pregăti o decizie, domnul președinte, pentru o ședință de îndată, nu
știu, mâine, dar cât mai rapid posibil, pentru că, inclusiv astăzi, este nevoie de
Consiliu de Administrație, să semneze pentru o împuternicire către Judecătorie, pe
o speță, o poveste ceva mai lungă, dar este nevoie de un Consiliu de Administrație,
asta este clar.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok. Atunci, o să pregătim o ședință, exact cu subiectul acesta pe ordinea de zi.
Am înțeles. Că e mâine, că e poimâine, o să vedem. Bine? Ok?
Dl Mihai Cristian Neagu
Da, când se poate.
Dl Iulian Dumitrescu
Și a mai spus cineva de celălalt Parc, de Parcul Brazi.
Dl Mihai Cristian Neagu
De Parcul Brazi?
Dl Iulian Dumitrescu
Acum e altcineva...
Dl Mihai Cristian Neagu
Bun. Mulțumesc.
Dna Adina Elena Chițu
Deci, cu privire la Parcul Brazi. După cum știți, în Parcul Brazi se află, există
concesionat Serviciul Public de Termoficare al orașului Ploiești... În sensul că
terenul pe care aceste instalații se află în proprietatea Parcului Industrial Brazi, iar
clădirile care se află pe acest teren și care, de asemenea, sunt concesionate către
,,Veolia”, sunt în domeniul public. Și atunci, consider că noi ar trebui să luăm o
hotărâre cu privire la acest teren. În opinia mea, și a colegilor care sunt în Consiliul
de Administrație, ar trebui ca noi să hotărâm sau să vedem cum am putea ca
Consiliul să preia acest teren.
Pentru că nu este normal să concesionăm un serviciu public. Terenul este în
proprietatea privată a Parcului Brazi, clădirile sunt în proprietatea... domeniul
public, sunt în domeniul public, redevența se încasează de Consiliul Județean, 82%,
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și 18% de către Parc. Adică, situația aceasta trenează de foarte mult timp, din anul
2004, de când s-a concesionat acest serviciu public.
Având în vedere că urmează să demarăm iar o procedură de concesionare a
acestui serviciu public, eu zic că trebuie să lămurim lucrurile, să nu mai rămânem
așa încurcați, că nu este normal.
Dl Iulian Dumitrescu
E în regulă.
Vreți să...?
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Dacă îmi permiteți, domnul președinte?
Sunt de acord cu expunerile doamnei consilier, Adina Chițu, pentru că trebuie
să intrăm într-o normalitate juridică, raportată la actele administrative care au fost
adoptate în trecut – 2012, 2013, 2014 – nu mai știu exact când.
Dna Adina Elena Chițu
Din 2004 s-a creat această situație.
Dl Dumitru Tudone
Nu știu de când.
Dna Adina Elena Chițu
Din 2004. Inițial s-a concesionat...
Dl Dumitru Tudone
Greșeala a fost făcută când s-a pus ca aport capital în natură la înființarea
Parcului, un teren care era destinat serviciului de termie, care era deja concesionat.
Practic noi, acum, ne cumpărăm proprietatea înapoi.
Dl Iulian Dumitrescu
Urgența e la fel de mare ca la celălalt?
Dna Adina Elena Chițu
Da.
Dl Dumitru Tudone
Urgența e foarte mare, pentru că avem și presiunea blocării funcționării
Parcului, datorită datoriilor acumulate către furnizorii de utilități publice, dar și mai
mare este datorită necesității implementării proiectului pe termie.
Dl Iulian Dumitrescu
Atunci o să facem o ședință de îndată, că înțeleg și de la domnul Neagu și de la
doamna Chițu că ambele sunt urgente.
Dl Dumitru Tudone
Să demarăm procedurile care se impun.
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Dl Iulian Dumitrescu
Ok. Bun.
Alte discuții?
Atunci o să avem curând....
De fapt săptămâna aceasta o să avem o ședință extraordinară, tocmai cu aceste
două puncte pe ordinea de zi. Și dacă o mai apărea altceva, dacă mai vrea cineva
vreun parteneriat, că tot am vorbit mai devreme, trebuie să ne mișcăm în direcția
aceasta. Dar dincolo de asta, pe acestea două o să le facem rapid.
Dl Mihai Cristian Neagu
Vă rog să trimiteți și la Iordăcheanu informare, că se poate face parteneriat.
Dl Iulian Dumitrescu
Sigur că da.
Auziți, domnul Neagu, mai bine îi spuneți dumneavoastră.
Mulțumesc mult de tot.
Ne mai vedem, din păcate, din fericire, cum vede fiecare, săptămâna aceasta.
Mulțumesc și o zi bună!
La revedere!
Ședința s-a încheiat la ora 17,40.
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