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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 19 aprilie 2019, ora 12,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 116 din 

12.04.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 32 

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

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

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

Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, 

Neaga Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Pințoiu Toma, Pîrvu 

Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, 

Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tudora Dorin, 

Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

A lipsit doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnii consilieri 

județeni: Necula Gheorghe, Sepși Daniel și Tomoșoiu Adrian.  

 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 Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 

economice; dna Livia Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl 

Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dna Luminița 

Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv al 

Direcției servicii și achiziții publice; dl Marius Constantin Nicolae, directorul 

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

executiv adjunct al Direcției economice; dna Silvia Constantinescu, directorul 

executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful 

Serviciului resurse umane; dna Mihaela Radu, managerul Bibliotecii Județene 

“Nicolae Iorga” Ploiești; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Andrei Gabriel Tudor, 

directorul Societății ,,Ploiești Industrial Parc” S.A. și reprezentanții presei. 

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

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl Ciprian Udroiu, 

consilier juridic în cadrul Direcției Județene de Pază Prahova; dna Mariana Grigore, 

contabil șef în cadrul Societății ,,Ploiești Industrial Parc” S.A.; dl Alfred Roth, șef 

secții județ în cadrul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova; dl Florin 

Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova ”Ion Ionescu 

Quintus”; dna Lavinia Dician, trezorier șef în cadrul Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice Ploiești; dna Atis Melnic, consilier în cadrul Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești și dl Florian Ilie, membru USR Prahova. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog frumos, haideți să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

 

X X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Pentru ședința ordinară a Consiliului județean din luna aprilie, 19, așa cum v-

a fost transmis proiectul ordinii de zi, dacă aveți comentarii, dacă nu, vă supun eu la 

vot propunerea privind suplimentarea proiectului de zi cu punctul numărul 18 - 

,,Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova”. 

Este un proiect legat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului. Ei, în fiecare an, trebuie să aprobe acest Plan de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate de către Consiliu.  

Vă anunț că avem o prezență de 31 de consilieri, din 37 validați la acest 

moment. 

Cine este de acord cu introducerea acestui punct pe ordinea de zi? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate.   

 

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

suplimentarea ordinii de zi. 

(Domnul consilier județean Ardeleanu Vasile participă la lucrările ședinței).  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De asemenea, am înțeles că pentru proiectul numărul 8, Comisia juridică nu 

a expus un punct de vedere, nici favorabil, nici negativ. Este corect? 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din acest motiv, v-aș ruga să scoatem acest proiect, întrucât eu sunt inițiatorul 

și pentru că nu avem un punct de vedere de la Comisia juridică, în acest moment, și 

să-l amânăm pentru o ședință ulterioară.  

Cine este pentru? 

Îl retrag, de asta mă gândeam că nu..., dar v-am supus atenției. 

Și acum, ordinea de zi, fără punctul numărul 8 și cu punctul numărul 18 

aprobat de dumneavoastră ca și suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

următoarea ordine de zi:   

 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 22 martie 2019. 

 2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 30 martie 2019. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 

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

Prahova pe trimestrul I - 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2019 

și estimări pe anii 2020 - 2022 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 5/2018 privind completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr. 27/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

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

Prahova a terenului în suprafață de 1371 mp, situat în orașul Comarnic - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin 

demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sepși Daniel și declararea 

vacantării locului de consilier județean respectiv - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de 

funcții și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca 

Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a 

membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de domnii consilieri 

județeni Rareș Dan Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică și 

Dorin Tudora. 

 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Călin Viorel, 

director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, coordonator local pentru implementarea proiectului „Venus - Împreună 
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pentru o viață în siguranță” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreținere a asistaților din Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele - 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. 

 14. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului 

Paul Constantinescu, Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „Ploiești Industrial Parc” S.A. - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 16. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea Planului de acțiune pentru anul 

2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului 

Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 17.  Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

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

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Prahova din 22 martie 2019”. 

Cine este pentru?  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Punctul nr. 2 - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean din 30 martie 2019”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Punctul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

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

Județean Prahova pe trimestrul I - 2019”. 

Dacă vreți câteva clarificări, din partea Direcției economice? 

Dacă nu, vă supun... 

Vă rog, domnul consilier Pătrașcu! Domnul vicepreședinte, vă rog! 
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Dl Vasile Pătrașcu 

Am înțeles că banii sunt puțini și va afecta județul nostru mai ales la 

investiții. Totuși... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vorbim de execuție. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

De execuție? A, bun, gata. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Punctul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova 

pe anul 2019”. 

Aici v-aș ruga să aveți puțină răbdare să vă fac câteva explicații absolut 

necesare pentru bugetul din anul acesta. Cu câțiva dintre dumneavoastră am apucat 

să discut funcționarea, cu și mai puțini dintre dumneavoastră am apucat să discut 

partea de dezvoltare. Este o parte destul de importantă și anul acesta, dar care are 

nevoie de câteva explicații.  

Am spus că este mai bine să vă ofer câteva grafice ca să observați exact cum 

sunt distribuite sumele din bugetul pe anul acesta. 

Bugetul pe 2019, în valoarea lui de 502,836 mii lei,  mare parte, după cum 

puteți observa, se duce către secțiunea de funcționare – 344,452 mii lei. Varianta 

mult mai simplificată - 344 milioane se duc către funcționare. Aș vrea să fac o 

scurtă mențiune: funcționare înseamnă și reparații curente, covoare asfaltice, 

deszăpezire, reparații la drumurile județene... 

Bună ziua, domnule Pințoiu! Bine ați venit! 

 

(Domnul consilier județean Pințoiu Toma participă la lucrările ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Câți suntem prezenți? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Acum 33. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

33. Bun. 

În schimb, la dezvoltare, sunt doar investițiile prognozate pentru anul acesta.  

Și acum, ca să vedeți cum este repartizată secțiunea de funcționare, cei                     

344 milioane lei, suma cea mai mare, pentru că tot există aici domnul director de la 

Direcția de Asistență și Protecția Copilului, observați că suma cea mai mare se duce 

către asistență socială - 35%, din cei 344 milioane. 

Dacă doriți, bineînțeles că vă pot da și în cifre efectiv ceea ce înseamnă aceste 

procente. Pentru funcționarea DGASPC-ului, avem propunerea pentru anul acesta -        

103 milioane. Din excedent alocându-se o sumă și către această secțiune - de 15 

milioane, din cei 103.  

Avem către sănătate, după cum observați, tot pentru funcționare, avem 3%, 

aici avem Spitalul Județean care primește o sumă de 8 milioane la funcționare, anul 

acesta, și avem Spitalul de Obstetrică Ginecologie care primește o sumă de 4 

milioane.  

La deszăpezire, trebuie să prevedem toată iarna aceasta și avem undeva la                 

12 milioane - dacă nu mă înșel. 

Domnule Ioniță, sunteți...? 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

12 110 000. 

Avem la transporturi, și o să observați... Nu știu dacă dumneavoastră vedeți, 

dar eu nu văd. Reparații curente - 12%, este vorba de covoarele asfaltice de 

aproximativ 100 de kilometri, care însumează aproximativ 30 milioane lei.  

Cultura - cu 9%.  

Datoria publică - este vorba de creditul pe care îl rambursăm, rată și dobândă, 

bineînțeles, și mai avem Direcția de Pază, Direcția de Plante, sume destul de 

importante din buget, dar în procent ați observat 3% și 2%. Direcția de Pază are 

alocat undeva  la  10,7 milioane la funcționare, ceea ce înseamnă plata salariilor și 

cheltuieli curente. 

 

Dl Eugen Ionică 

Ce aproximare este aici, pentru că nu bat cifrele?  

Dacă 3% din 344 înseamnă vreo 10,3 milioane, iar la sănătate aveți vreo 12 

milioane - adică 3,8%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt aproximative, sunt aproximative procentele. N-am pus cu virgulă, am 

pus aproximativ, ca să vă faceți o idee generală. Dacă doriți excel-ul? 
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Dl Eugen Ionică 

Se poate să iasă, decât să... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, domnule Ionică, aveți dreptate. Nu cred că asta... Era ideea să vă 

prezentăm o imagine de ansamblu, cum este repartizat bugetul nostru. Dacă vreți, și 

eu știu că am discutat cu dumneavoastră, și cunoașteți cifrele chiar exacte. Dacă 

vreți, pot citi suma alocată la funcționare pentru ceea ce înseamnă Muzeul de Artă, 

Istorie și așa mai departe. Noi am vrut să arătăm repartiția sumelor pe categorii. 

Pentru că ați observat din primul slide faptul că funcționarea are nevoie de 

sume importante, ajungem acum și la ceea ce înseamnă dezvoltare - la care 

beneficiem de sprijinul excedentului din anul precedent, iar aici transportul, pentru 

că avem foarte multe lucrări în ceea ce privește drumurile județene, beneficiază de 

cota cea mai importantă de aproximativ - ca să nu mai fiu criticat - de 61%.  

Avem autorități publice - 21% și sănătatea cu 15%. Această sumă de 158 

milioane, este suma la care a fost adăugată și contribuția pe care o primim din 

partea: Fondurilor europene, din partea Ministerului Dezvoltării - prin Programul 

Național de Dezvoltare, iar pentru a vă identifica câteva dintre proiectele 

importante, aici vorbim despre drumurile județene 102K și 720. Așa cum bine știți, 

am semnat contractul pentru finanțare în ceea ce privește modernizarea acestor 

drumuri și aici avem aproximativ 60 milioane euro. Avem la sănătate - extindere 

modernizare UPU, avem, de asemenea, prins Pasajul de la Buda cu o valoare de 32 

milioane lei.  

Este foarte important de observat și trendul ascendent în ceea ce privește 

alocările în fiecare an din buget propriu sau din alte surse de finanțare pentru fiecare 

categorie. De exemplu, la transporturi, anul trecut, am avut 32 milioane euro, acum 

avem 37 milioane euro. Noi am considerat întotdeauna o prioritate transporturile, la 

fel și sănătatea. Pe sănătate o să observați că am alocat anul acesta, avem alocați 7,5 

milioane euro, față de 4,9. Avem și mai multe proiecte pe care intenționăm să le și 

finalizăm mare parte dintre ele.  

Observați că în 2017 am mai avut, de asemenea, o alocare importantă, a fost 

momentul demarării ,,Proiectului de reparații capitale”. Anul acesta, acest proiect 

sigur se va finaliza. Noi sperăm în cel mai scurt timp posibil. Termenul ar fi undeva 

în septembrie, dar din informațiile pe care le avem... Nu știu dacă este vreun 

reprezentant al spitalului în sală. Îmi cer scuze! Nu știu. Nu avem? Anul acesta 

sigur va fi finalizat, noi sperăm până în luna septembrie.  

Dacă sunt necesare mai multe explicații aș vrea să vă fac referire la 

parteneriatele pe care le avem, tot încadrate în secțiunea de funcționare care are acea 

sumă importantă. Avem 22 milioane lei alocate pentru ceea ce înseamnă asocierile 

cu localitățile. Și în acest an o să încercăm să sprijinim UAT-urile cu tot ceea ce ei 

vor solicita - asta ca să răspund anumitor întrebări: De ce alegem noi proiecte? Nu, 

noi nu alegem proiecte, noi primim solicitări din partea UAT-urilor. Ei stabilesc 

prioritățile pe care le are localitatea. Avem foarte multe lucrări de consolidări, 
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prognozate și pentru anul acesta, mai ales pe 207. Intenționăm să finalizăm 

proiectarea și pentru Chiojdeanca - DJ 234. Am alocat mai mulți bani anul acesta 

către ONG-uri, avem o sumă destul de importantă, aproximativ un milion lei.  

Pentru ceea ce înseamnă ,,Culte” avem 500 mii lei, anul trecut a fost o sumă 

mai măricică, anul acesta, cel puțin pentru începutul anului, am spus că 500 mii lei 

sunt bani suficienți. Anul trecut a fost un an mai bun, nu aveam nici atât de multe 

proiecte pe care trebuia să le demarăm sau pentru care trebuia să ținem licitație. 

După cum bine știți, pentru a putea demara procedura de licitație, trebuie să avem 

suma identificată în buget - cel puțin o parte din ea, dacă este multianuală execuția -

, atunci putem acoperi doar o mică parte.  

Dacă sunt comentarii pentru buget, vă rog să luați cuvântul, atât pentru 

secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare. 

Domnul Ciolac, vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Domnule președinte, câteva lucruri generale, de fapt, am să repet ceea ce am 

spus atunci când am discutat și am aprobat cota de 17,5. Este vorba de principiul... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu cred că este 17,5, cred că este... 

A rămas... 
 

Dna Maria Dovîncă 

Am votat 17,5 și a rămas 7,5. 

 

Dl Dan Ciolac 

A rămas nerezolvată... ajung și la aceea. 

Țineți minte: v-am spus, noi nu suntem de acord, noi grupul PNL, nu suntem 

de acord cu modalitatea în care a fost conceput, să zicem excepția de la Legea 

bugetului, pentru că Legea bugetului este o excepție de la anumite legi, în care s-a 

stabilit că pentru județe, suma este de 450 lei pe cap de locuitor, dar nu mai mult de 

273, asta însemnând o... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

275. 

 

Dl Dan Ciolac 

275.  

E clar că nu putem schimba lucrul acesta, dar întrebarea ar fi: ce se întâmpla 

la Prahova dacă nu aveam un excedent atât de mare și cum ați fi rezolvat aceste 

lucruri? Întrebarea este oarecum retorică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să vă răspund: e bine că sunt un om chibzuit. 
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Dl Dan Ciolac 

Asta este fără discuție.  

Rămânem pe discuția că nu suntem de acord cu ,,filozofia” în care a fost 

concepută, ,,filozofia bugetară” prezentată și față de care a trebuit să faceți 

structurarea așa cum ați făcut-o acum, dar tot de data trecută am reținut acest 

principiu al solidarității și v-aș ruga ca atunci când discutăm cota de 7,5%, să țineți 

cont, la fel, de acest principiu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult! 

Vă rog, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, știu că banii sunt puțini și noi am fost aleși aici să 

reprezentăm interesele cetățenilor. Bănuiesc că asta este prioritar. Am văzut în lista 

obiectelor de investiții pe 2019... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...foarte multe proiectări... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...și deja este... Consider că este o problemă, pentru că în loc să finalizăm 

lucrările existente pentru care cetățenii acestui județ ar aprecia activitatea noastră, 

băgăm banii în proiectare și eu îmi pun întrebarea: oare este nevoie să băgăm acești 

bani în proiectare? Oare nu cumva, vrând-nevrând, servim niște interese? E o 

întrebare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În ce sens? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Este o întrebare. Am ridicat numai o întrebare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Detaliați-mi ca să pot să înțeleg. Nu putem să trecem la execuție fără să avem 

proiectare. 
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Dl Nicușor Răducanu 

De acord, dar haideți să rezolvăm întâi ceea ce ne-am propus! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dați-mi un exemplu că eu știu ce...  

Toate lucrările care sunt în execuție au finanțarea asigurată. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dacă vă uitați pe această planificare, apar la un moment dat... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Pe aceea o am și eu... Apar la un moment dat...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De exemplu, pentru sensurile giratorii, trebuie să am proiectare pentru că nu 

am ce să fac, nu pot să-l execut. Vă dau un exemplu: sensurile giratorii trebuie să 

aibă proiectare. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, bugetul suportă mult, în sensul că poți să treci în el 

orice. Ideea este să și facem din bugetul acesta, să și punem în aplicare din bugetul 

acesta. Așa putem să scriem... 

Am văzut astăzi, erau două ceasloave pe masă, pline de indicatorii, indici și 

toate astea al bugetului Consiliului județean. Deci, poți să scrii orice în el. Poți să 

aduci multe lucruri. Haideți să și punem în aplicare, să rezolvăm problemele, pentru 

că întotdeauna știți prea bine că bugetul, de la un an la an, în funcție de existența sau 

inexistența banilor, se trece de la o etapă la alta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vi se pare că sunt sume mari alocate pentru proiectări? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sau sunt prea multe? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Și prea multe și sume mari. În special, prea multe cred eu, la ora actuală. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este bine să le discutăm pe fiecare în parte pentru că... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu știu dacă într-o ședință, acum, am putea să luăm fiecare element din 

cadrul acestui proiect. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar vă dați seama că dacă noi nu demarăm proiectările, anul viitor nu o să 

putem să... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Am înțeles că orice execuție are nevoie de proiect. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

De acord. 

Haideți să ne propunem mai puțin și să executăm mai mult! Mă refer și pentru 

activitățile de anul trecut. Deci, luați în calcul, am solicitat, domnule președinte, am 

solicitat la Direcția economică să mi se dea un calcul privind investițiile propuse pe 

2017, 2018 și 2019 și gradul lor de realizare, pe fiecare an în parte, după care pot să 

vin cu o hârtie prezentată aici, privind situația acestor...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi, să știți că o dată ce demarăm proiectarea, ulterior trebuie să asigurăm și 

finanțarea pentru execuție, în sensul că dacă nu reușim acest lucru, Curtea de 

Conturi vine și spune că am plătit și executat un proiect și nu am urmărit în speță să 

efectuăm lucrarea. Acum, mai există o variantă: dacă din proiectare reiese că suma 

pentru execuție este foarte mare, iar această sumă nu se justifică ca și oportunitate și 

necesitate, în speță, dacă noi efectuăm un drum în pădure, care deservește două 

localități și acel drum costă 50 milioane lei, atunci chiar nu este oportun și clar nu se 

justifică.  

Și dacă acea proiectare să zic că a fost efectuată, plătită, executată, realizată 

cu studii geo, cu ce vreți dumneavoastră, ridicări topo și așa mai departe, atunci da, 

clar nu se va și executa, dar dacă noi am demarat proiectare, am efectuat studii, 

bineînțeles ulterior vom scoate la licitație execuția. Sau putem, cum facem la sensul 

de la Buda, Pasajul de la Buda, să comandăm proiectare și execuție cum am făcut și 

pentru UPU, dacă nu mă înșel.  În acest moment avem UPU în proiectare timp de 4 

luni, mai sunt doar două luni și jumătate și trecem la execuție, dar trebuie să avem 

proiect, că nu execută doar în baza unui proiect. 
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Dl Nicușor Răducanu 

Nu a spus nimeni că nu trebuie să existe un proiect. Poate că valoarea acestor 

proiecte este prea mare, poate că sunt prea multe proiecte și sunt și proiecte din 

spate care nu sunt executate, nu sunt terminate - uneori și din lipsa fondurilor. Asta 

vreau să scot în evidență. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt spețe și vă pot și argumenta: am avut la un moment dat studiu de 

fezabilitate și proiect pentru un Centru de bătrâni. Din păcate am depus, nu s-a 

câștigat proiectul pe fonduri europene și am rămas cu proiectul. Este corect - sunt și 

astfel de spețe, dar nu atât de multe ca să îmi argumentați. De asta aș fi preferat să-

mi argumentați câteva din lucrări și vă spun de ce au fost trecute în buget și pentru 

ce și din ce motiv. Adică eu chiar în acest buget am scăpat de foarte multe articole, 

în sensul că le-am tăiat pentru că nu am avut finanțare. Dacă vreți, nu am pus 

achiziția de automobile în buget, pentru că nu avem bani, deși mașinile pe care noi 

le folosim, toți trei, sunt din anul 2006. Nu am avut bani. Vă dați seama că puteam 

să renunț la o proiectare și să achiziționez mașini.  

Avem achiziție de mașină electrică. Dacă nu mă înșel, domnul Marius? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Una singură pentru care primim vouchere din partea Ministerului Mediului de        

10 mii euro și am spus că ar fi un exemplu bun pentru cetățeni, astfel încât să-i 

stimulăm să achiziționeze astfel de automobile. Este doar... Autonomia nu este 

foarte mare, 250 km parcă. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

380. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Auziți, 380. Are o baterie foarte bună. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, după ce o să primesc de la Departamentul economic 

acele situații: 2016, 2017 și 2018 o să vă prezint... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cele care au bani alocați pentru proiectare, majoritatea sunt pe HG nr. 927 și 

pe HG nr. 805 - parcă. Nu?  
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Dl Corneliu Adrian Ioniță  

Sunt 3 Hotărâri de Guvern. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trei Hotărâri de Guvern, bani alocați pentru calamități, iar acolo nu putem să 

facem, să readucem la stadiul inițial, până nu facem o expertiză, studii geo, ca să 

vedem ce trebuie să executăm. Cele mai multe proiectări acolo sunt, în schimb, din 

bugetul propriu, nu cred că am trecut ceva ce nu va fi executat. Nu, pentru că nu 

avem bani, chiar..., dar v-aș ruga, dacă-mi dați câteva exemple care nu vi se par...  

Domnule Răducanu,... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Vă ascult. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...sunt născut în anul 1983, vara. Am auzit această discuție acum două zile, 

pusă și această întrebare, adresată de către un coleg de-al meu. Dacă aveți exemplu, 

vă rog să-l spuneți aici, dacă nu, o să spun că vorbiți ca să vă aflați în treabă. Îmi cer 

scuze! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

În momentul în care o să primesc... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, mie îmi dați exemplu pe buget. Acum vorbim bugetul pe 2019. Îmi dați 

exemplu aici, care nu vi se pare, sau ce vi se pare ne la locul lui și eu sunt de acord 

să vă explic absolut ce doriți, iar în privința colegului de la care am auzit această 

discuție, o să am o discuție personală cu dumnealui. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu știu la cine vă referiți, nu ați avut o discuție cu mine. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Continuați!  

Nu, cu dumneavoastră nu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci..., lucrări în continuare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este lucrare în continuare.  

Vă rog! 
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Dl Nicușor Răducanu 

Păi, lucrare în continuare, dar abia acum facem proiectarea? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Stimate domn, înseamnă că am plătit un SF. Înseamnă că am executat niște 

ridicări topo pentru acel SF - e lucrare în continuare. Nu pot să mă opresc după ce 

am achitat niște bani pentru ea.  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Cele de la început sunt restul de plată... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea ca oamenii să nu plece cu o impresie greșită, că ce ați afirmat 

dumneavoastră, și aș vrea să nu scot din context, este că noi am plătit niște 

proiectări, pentru ca cineva să aibă de lucru, cam așa v-ați exprimat, dacă nu mă 

înșel eu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da, puteți să o luați și așa, dacă doriți neapărat... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Da, dar veniți cu exemplu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De asta eu aș vrea exemple. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dacă doriți neapărat, puteți să o luați și așa. Luați-o ca general.  

 

Dl Darius Dumitru Meșca 

Precizați care, asta va întrebat domnul președinte. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Precizați care vi se par că sunt... 

 

Dl Darius Dumitru Meșca 

Plătite degeaba. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu plătite degeaba... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu sunt oportune, sau necesare, sau nu se impun a fi prinse în buget. 
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Dl Darius Dumitru Meșca 

Ați făcut acuzații grave. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, vă referiți acum la oportunitatea unui proiect, eu mă refer și la valoarea 

proiectului de proiectare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Valoarea proiectului de proiectare. Proiectarea să știți, că în legislație, are 

alocată o sumă între 3 și 5% din valoarea proiectului.  

 

Dl Eugen Ionică 

Nu mai sunt de actualitate procentele acelea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu, dar de obicei știți cât se alocă? 

Dar știți cât se alocă de fapt? 10% se alocă de fapt... uzual.  

 

Dl Eugen Ionică 

Dar vine Curtea și spune că nu ai voie… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu mai sunt alte...?  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Haideți să vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Rog să se consemneze că nu voi participa la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Mulțumesc! Fără participarea doamnei Nicoleta Sprîncenatu la 

vot. 

 

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

(Doamna consilier județean Sprîncenatu Nicoleta nu a participat la vot). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea să fac încă un comentariu după vot. 

Vreau să mulțumesc colegilor de la PNL, nu neapărat pentru vot, pentru că 

am înțeles punctul lor de vedere și înțeleg, chiar înțeleg punctul lor de vedere cu 

privire la alocările pe anul acesta. Dacă nu ați fi fost de acord cu bugetul, vă spun 

sincer că însemna că nu ați fost de acord nici cu acea cotă de 7,5% repartizată 

primarilor, 7,5%, pentru că bugetul așa cum a fost constituit vă spun că din bugetele 

noastre, a celor ,,bogați”, a fost luată acea cotă ca să poată fi repartizată către 

primari. Și trebuie să înțelegeți acest lucru. 

De obicei, noi, nu aveam nicio cotă pe care să o distribuim către primari, știți. 

Veneau Finanțele și repartizau ei în funcție de anumite criterii: suprafață, populație. 

A rămas acea cotă, dar din bugetele noastre, așa a fost gândirea pentru anul acesta, 

că este corectă, că nu este corectă, că așa s-a gândit în acest moment ca excepție de 

la Legea nr. 273 parcă... legea... 

 

Dl Dan Ciolac 

273, da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ați căutat această... 

 

Dl Dan Ciolac 

Am citit cât de cât. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vedem anul viitor.  

Totuși, față de alte bugete, cum ar fi bugetul Primăriei, care chiar este un 

buget de avarie, spun eu, pentru că am discutat această problemă cu domnul 

viceprimar Ganea - 66% din bugetul lor se duce pe ceea ce înseamnă cheltuiala 

salarială, 66 este o cifră impresionantă, să știți. Dacă este să ne raportăm la bugetul 

dumnealor de 354  milioane lei - este destul de mare. Și trebuie să analizați și faptul 

că bugetul nostru este de 275, dar ați văzut că în total sunt 508 - asta datorită 

fondurilor europene semnate, câștigate, Programului Național de Dezvoltare și 

excedentului. 

Mulțumesc foarte mult! 

Trecem la punctul următor, punctul nr. 5 pe ordinea de zi - avem  ,,Hotărâre 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 

5/2018 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova din 

2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public”. 

Doamna Barbălată! Cred că dumneavoastră puteți să ne dați mai multe... 

 

 

 



17 
 

Dna Livia Barbălată 

Pregătim intabularea imobilelor aferente sistemului de producere a energiei 

termice… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea să fac o completare. 

Așa cum s-a stipulat și în ședința Consiliului local, este normal ca noi, atunci 

când vom preda acel sistem, pentru că intenționăm să mergem mai departe, iar 

domnul Dobre, în ultimele discuții, a fost de acord cu preluarea sistemului, cu două 

condiții - cum mi s-a părut și normal, în primul rând investițiile făcute de noi în ceea 

ce înseamnă arzătoare și coșul de fum și bineînțeles identificarea clară a 

patrimoniului, lucru pe care vi-l supunem și în această ședință și am înțeles că va 

mai exista... 

 

Dna Livia Barbălată 

Da, va trebui să facem un contract de superficie cu ,,Parcul Industrial Brazi”, 

pentru terenul aferent acestor imobile. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar trebuie să continuăm. Noi am identificat mai multe imobile, au fost 

făcute intabulări. 

 

Dna Livia Barbălată 

Au fost făcute măsurători... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Măsurători. 

 

Dna Livia Barbălată 

…trebuie să completăm și să modificăm domeniul public cu aceste imobile, 

urmând apoi să facem contractul de superficie și să mergem la OCPI pentru toată 

documentația. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Hotărârea de Guvern prin care ne-a fost transmisă toată această stație, acest 

CET, avea câteva lacune, noi acum vedem ce este astăzi pe teren, identificăm, 

măsurăm, intabulăm, în vederea predării. 

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

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

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 6 - ,,Proiect pentru introducerea în domeniul public al județului 

Prahova a terenului în suprafață de 1371 mp, situat în orașul Comarnic”. 

O scurtă precizare, doamna Barbălată! 

 

Dna Livia Barbălată 

Am preluat acest teren de la orașul Comarnic, din domeniul public l-am 

preluat în domeniul public al județului și îl dăm în administrarea Direcției de 

Asistență Socială. Pe acest teren se vor construi case de tip familial pentru copiii de 

la Sinaia, de la Centrul de la Sinaia.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul director! 

 

Dl Viorel Călin 

Este singurul lucru de care mai aveam nevoie... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să depunem proiectul. 
 

Dl Viorel Călin 

...să depunem proiectul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să avem proprietatea... 
 

Dl Viorel Călin 

Da. Județul este acum proprietar, noi îl avem în administrare, scriem proiectul 

și îl depunem. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult și mulțumim Primăriei Comarnic care a binevoit să ne 

transfere acest teren cu titlu gratuit, dacă nu mă înșel. Nu? 
 

Dna Livia Barbălată 

Da. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am încercat să dezvoltăm astfel de proiecte și la Dumbrăvești, nu știu stadiul, 

dacă au reușit să predea acel teren. 
 

Dl Viorel Călin 

La Dumbrăvești sunt în faza în care au depus un proiect pentru schimbarea 

destinației la Ministerul Educației Naționale, după ce obțin acest aviz trebuie dată 

hotărâre de consiliu… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Aici fiind vorba de Centrul de la Plopeni pe care vrem să-l... 

 

Dl Viorel Călin 

Trebuie urmată aceeași procedură, tot așa, domeniul public... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Va fi dificil, dar să știți că pe termen lung Consiliul județean va avea de 

câștigat, pentru că sumele acelea alocate pentru ceea ce înseamnă asistență socială 

vor fi diminuate desființând aceste centre foarte mari și mergând pe acest sistem. 

Bine, timpul va dovedi ce economie..., dar, oricum, un centru de zi în aceste zone va 

deservi și localitatea respectivă, nu doar centrul efectiv, pentru că acolo cetățenii 

nevoiași, copiii nevoiași, pot merge să servească o masă caldă.  

La Florești suntem avansați, dacă nu mă înșel. 

 

Dl Viorel Călin 

La Florești s-a semnat contractul de finanțare și urmează efectiv să 

implementăm proiectul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamne ajută! 

Am văzut-o pe doamna Simona, că știa despre ce este vorba. 

Vă rog, domnule Bănică! 

 

Dl Alexandru Bănică 

Domnule președinte, este un teren la ,,Parcul Industrial” pe care nu se poate 

face nimic - vreo 4000 metri acolo, unde, cei care sunt mai vechi știu, a început să 

facă organizare de șantier pentru gaze.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu se poate face nimic, se poate face un Centru din acesta? Scuze! 

 

Dl Alexandru Bănică 

…nu, nu face nimic ,,Parcul Industrial”, nu are cum să facă. Era drum... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Una dintre condiții este să fie în interiorul localității cu acces de la drumul 

județean sau național. 

 

Dl Alexandru Bănică 

Exact pe drum este.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

În zonă industrială? 

 

Dl Alexandru Bănică 

Unde sunt gazele, mai încolo sunt gazele, e chiar de la intrare din pădure 

spre...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îl analizăm. Nu pot să spun că nu putem să-l analizăm. 

Mulțumim foarte mult! 

Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi - privind 

preluarea în domeniul public și introducerea în domeniul public al terenului în 

suprafață de 1371 mp, din Comarnic? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, 

prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sepși Daniel și 

declararea vacantării locului de consilier județean”. 

Urmare a solicitării dumnealui, a demisiei înregistrată la Registratura 

Consiliului județean Prahova, am inițiat acest proiect pe ordinea de zi, trebuie să 

luăm act.  

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Domnul Daniel Sepși, a fost, este președintele Comisiei de urbanism și vreau 

să vă spun că am avut o colaborare deosebită. Cu domnul Sepși și cu colegii din 

comisie am mers cu autoturismele personale, ne-am dus în teritoriu, am văzut 

diverse locuri. Mie îmi pare rău că pierd un coleg așa de valoros din Comisia de 

urbanism. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu sper să nu îl pierdem, eu sper că dumnealui va reveni în cadrul Consiliului 

județean Prahova, poate în mandatul viitor, pentru că este un coleg de apreciat și aș 

mai vrea să fac o scurtă, dar importantă precizare - domnul Daniel Sepși este, și 

atâta timp cât va dori dumnealui, va rămâne în cadrul CA-ului de la Spitalului 

Județean, pentru că este delegat prin dispoziție de către subsemnatul, nu are legătură 

cu calitatea de consilier județean. Putea să fie orice cetățean care consideram eu că 

poate face parte din acea structură. 

Corect, doamna Nușa? 
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Dna Elena Ion 

Da, este numit prin dispoziția dumneavoastră și nu are legătură cu statutul de 

consilier județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Asta ca să nu se înțeleagă că va pleca de acolo sau că activitatea lui în cadrul 

CA-ului de la Spitalul Județean, în urma demisiei, a fost sau va fi afectată în vreun 

fel. 

Doamna Erji Popovici, vă rog! 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Și eu îi simt lipsa și am să vă explic de ce. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Putem să-l invităm permanent la ședințele Consiliului județean, să nu-i simțiți 

lipsa. 

 

Dna Elisabeta Popovici 

În cadrul Consiliului de Administrație de la Școala specială, de la mine, m-a 

ajutat foarte mult în toate activitățile noastre, la premierea copiilor, fără să spună 

vreodată că... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt sigur că vă va ajuta în continuare. 

Domnilor, nu a decedat, da? Să ne lămurim. 

Nu a plecat în țări străine... 

 

Dna Popovici Elisabeta 

Lăsați-mă să termin, vă rog! 

Dacă încă poate să facă parte din Consiliul de Administrație de la Spital, 

înseamnă că poate să facă parte...?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu dacă a fost trimis ca și reprezentant al Consiliului acolo sau ca 

reprezentant al președintelui. 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Ca reprezentant al Consiliului și el era al dumneavoastră, cred. Nu mai știu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 
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Dna Elena Ion 

Era prin Hotărâre de Consiliu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Era prin Hotărâre de Consiliu. Din păcate, nu mai poate face parte. 

Domnul Enescu, spuneți și dumneavoastră! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Domnule președinte, vă mulțumesc! 

Felicit și eu colegii de la PNL că un membru PSD…. Dumneavoastră astăzi... 

Noi știam că este valoros. Dumneavoastră astăzi spuneți că este de o valoare și că îl 

regretați. O să rămână. 

Vă mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu consider că toți oamenii din această sală sunt oameni valoroși, altfel nu vă 

încredințau cetățenii încrederea de a-i reprezenta. 

Haideți să luăm act! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Tudora, dumneavoastră nu ați spus nimic despre domnul Dan Sepși, 

dar eu simt că ați fi vrut. 

Aveți multe lucruri în comun acum, deci puteți să vă vizitați des. 

Punctul nr. 8 a fost retras de către inițiator. 

Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la punctul nr. 9 (devenit 8) - 

,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova”. 

Doamna Nușa, vă rog! 

 

Dna Elena Ion 

Este vorba despre reorganizarea unei structuri care acum funcționează sub 

formă de compartiment - sănătate, cultură, învățământ, turism, ONG și sport - și 

având în vedere complexitatea atâtor domenii, se propune de către dumneavoastră, 

dacă se aprobă sub formă de birou, cu înființarea unui post de șef... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din compartiment, pentru că sunt foarte multe activități desfășurate de către 

acest compartiment și așa cum vedeți: sănătatea - care a început să fie o problemă și 

considerăm noi că trebuie să-i dăm o mai mare atenție; învățământul și sportul; de 
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asemenea turismul, unde noi ar trebui să avem o implicare mult mai mare, atât prin 

sprijinirea agențiilor sau sprijinirea acelei agenții... cum se numește, APDT... 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului plus că trebuie noi să 

avem o structură funcțională care să urmărească și să implementeze proiecte în ceea 

ce privește turismul. Am considerat oportun că de la compartiment să fie 

transformat în birou. 

 

Dna Elena Ion 

Cu înființarea unui post vacant de conducere de Șef birou.  

Numărul maxim de posturi nu se modifică, pentru că se desființează o funcție 

de execuție. Fiind vorba de funcții publice, a fost solicitat și s-a primit și avizul 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de la București. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult, doamna Nușa! 

Dacă sunt comentarii la acest punct? 

Vă rog, domnule Eugen Ionică! 

 

Dl Eugen Ionică 

Bănuiesc că funcția aceea de Șef de birou se va ocupa prin concurs. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E vacantă și se va ocupa prin concurs. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și este prin procedură deschisă, nu doar în interiorul Consiliului județean? 

 

Dna Elena Ion 

Nu există post vacant ocupat decât prin concurs. Există două modalități de 

ocupare a postului: prin recrutare - când ne adresăm pieței forței de muncă și prin 

promovare - când singura restricție este că trebuie să fie deja funcționar public.  

 

(Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan s-a retras de la lucrările 

ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Eugen Ionică 

Și aici? 
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Dna Elena Ion 

Aici încă nu s-a dat drumul la procedură - este atributul domnului președinte. 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar cum va fi? 

 

Dna Elena Ion 

Nu știu, o să vorbesc cu angajatorul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Prin recrutare sau prin promovare. 

 

Dl Eugen Ionică 

E gluma bună. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, cum legea va permite. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Comisia va stabili. 

 

Dna Elena Ion 

Dar nu avem. Până nu e aprobat de dumneavoastră, nu am pus problema unei  

proceduri de concurs. 

 

Dl Eugen Ionică 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu mai sunt alte comentarii, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 10 (devenit 9) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei, a statului de funcții și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare pentru Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești”. 

Doamna directoare! 

 

Dna Mihaela Radu 

Este vorba de promovarea a trei persoane pentru trecerea în grad superior de 

la gradul II la gradul I și două de la gradul I la gradul IA și modificarea unui 
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Serviciu, structura unui Serviciu, în Compartiment resurse umane - Compartiment 

administrativ și a rămas Serviciul financiar contabil - așa este legea, așa prevede 

legea și a trebuit să modificăm... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles până la serviciul, când ați pronunțat serviciu. 

Deci doamna Nușa, până la urmă ce modificare? Un compartiment... 

 

Dna Elena Ion 

Modificarea de organigramă, a fost un serviciu. Dumnealor nu au mai venit 

de un an jumate la aprobare și Serviciul financiar contabilitate-resurse umane-

administrativ îngloba în el trei domenii. Am luat această decizie, dacă țineți minte în 

decembrie 2017 când toate unitățile de cultură au venit și au spus: Compartiment de 

resurse umane, direct subordonat managerului... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dna Elena Ion 

... și nu a contabilului șef... Serviciul financiar contabil... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost domnul Sicoie atunci și am amânat... 

 

Dna Elena Ion 

Da și Centrul județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost și Centrul Județean, corect. 

 

Dna Elena Ion 

Și Centrul Județean de Cultură. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și am fost eu supărat. 

 

Dna Elena Ion 

Exact. 

Și acel Serviciu financiar contabilitate a rămas Serviciu financiar 

contabilitate,   Compartiment administrativ a rămas Compartiment administrativ și 

Compartimentul resurse umane cu un post, direct subordonat doamnei manager, 

deci o structură așa cum prevede legea. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci nu ați înființat birouri, servicii...? 

 

Dna Elena Ion 

Nu. 

 

Dna Mihaela Radu 

Nu am înființat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea totuși... 

Alte modificări nu sunt. 

Mulțumesc foarte mult! 

Aș vrea totuși să fac o precizare, eu o consider destul de importantă: 

Biblioteca, Centrul de Cultură și... 

 

Dna Elena Ion 

Și Arta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...și Muzeul de Artă, așa este, anul trecut, au efectuat studii privind...  

 

Dna Elena Ion 

Privind condițiile periculoase și vătămătoare, au obținut buletine de 

determinare și buletine de măsurători ale unor cantități de praf, fungi și bacterii și au 

depus Consiliului județean spre aprobare acordarea acelui spor pentru condiții. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am întrebat la Ministerul de Finanțe și am primit un răspuns evaziv, am 

întrebat la Ministerul Muncii - cel care reglementează-,  și am primit un răspuns mai 

clar și se poate acorda.  

 

Dna Elena Ion 

Și au spus: condițiile nu mai sunt cele din anul 2018. Ordonanța nr. 114 spune 

că se acordă la nivelul cuantumului din 2018 dacă își desfășoară activitatea în 

aceleași condiții. 

Aducându-se aceste dovezi, nu mai sunt aceleași condiții, rezultă că se 

acordă. 

Ministerul Muncii a fost inițiatorul unei legi - Legea salarizării și aplicarea ei 

este etapizată. Când a venit Ordonanța nr. 114, celebra Ordonanță din decembrie, a 

pus stop. Ministerul Muncii a spus că nu a fost consultat pe acel articol și că el nu 

mai știe ce răspuns să dea și atunci face copy-paste din lege și dau răspuns la 

întrebări. Ministerul Finanțelor a vrut o înghețare a acestor cheltuieli la nivelul..., 
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ceea ce înseamnă buget, și uite așa am ajuns în postura unor procese, oamenii au 

început să dea în judecată și fiecare...  

 

Dl Gheorghe Neaga 

Deci până la urmă primesc sau nu primesc?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am spus că vor primi. Sporul este de până la 15%. 

 

Dna Elena Ion   

Sporul este de până la 15%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar ne raportăm la niște salarii de 1400-1700 lei net. Deci, 15% la dumnealor 

înseamnă undeva la... 

 

Dna Elena Ion 

100 – 250 maxim rest de plată. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

... 100-200 lei maxim.  

 

Dl Eugen Ionică 

Este legal, nu este legal, cum facem? 

 

Dna Elena Ion   

Atâta timp cât nu mai sunt în condițiile din 2018, este legal. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este legal, altfel nu putem să acordăm. 

Din păcate, doar trei din instituțiile de cultură au efectuat astfel de studii, 

restul neputând să beneficieze. 

 

Dna Elena Ion   

Sunt în procedură și beneficiază când fac dovada. Aceste buletine nu au 

valabilitate decât 36 de luni. Trebuie luate masuri ca aceste condiții să fie diminuate 

și să nu se mai regăsească... 

 

Dl Eugen Ionică 

Și dacă după 36 de luni nu se mai face… 

 

Dna Elena Ion   

Nu mai beneficiază.  
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Dl Eugen Ionică 

Deci nu mai beneficiază. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Se fac buletine de analiză.  

 

Dna Elena Ion   

De obicei sindicatele s-au implicat la nivelul fiecărei structuri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ei și-au făcut singuri măsurătorile și le-au plătit - cei de la sindicat.  

Noi am spus că anul trecut le acordăm acele vouchere doar lor, celor din 

cultură, acele vouchere de vacanță.  

Anul acesta beneficiază toată lumea, conform legislației, dar cele trei instituții 

menționate: Centrul de Cultură, Biblioteca și Muzeul de Artă sunt singurele care 

beneficiază și de acest spor. 

 Am vrut să fac mențiunea aceasta să știți și dumneavoastră acest lucru. 

În privința organigramei, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 11 (devenit 10) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții pentru Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova”. 

 

Dna Elena Ion 

Este vorba tot de concurs de promovare organizat în luna aprilie. Cinci 

angajați beneficiază de promovare în grad profesional superior și este vorba numai 

de transformarea posturilor - de stat de funcții. Un muzeograf, un muncitor, un 

referent cu studii superioare și doi ingineri de specialitate. În același numeric.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Mulțumesc! 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 12 (devenit 11) - ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea 

indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională 

din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova”. 
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Dna Elena Ion 

Pe lângă CJRAE, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Prahova, funcționează această Comisie.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Până la urmă CJRAE, unde își desfășoară activitatea? 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Tot acolo. 

 

Dl Viorel Călin 

Momentan tot acolo. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu au reușit să facă transferul către clădirea Primăriei? 

 

Dl Viorel Călin 

Am înțeles că această clădire trebuie să fie igienizată și după aceea se pot 

muta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ulterior aprobării bugetului, astăzi, mi-aș dori foarte mult ca cineva să se 

ocupe de igienizare, astfel încât să facem transferul, măcar în perioada de vacanță. 

Ar fi și păcat să nu înceapă noul an școlar într-un sediu nou. Până atunci, noi 

să ne preocupăm de aceste lucruri. 

Vă rog, doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

Această Comisie este numită prin Ordin, de Inspectoratul Școlar, de domnul 

inspector șef, dar ea a rămas în sarcina autorității locale, a județului... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă domnul inspector șef stabilește, nu ar trebui să și plătească? 

 

Dna Elena Ion 

Da, dar prin Legea nr. 1/2011 așa a aprobat legiuitorul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică cineva stabilește și noi plătim. 
 

Dna Elena Ion 

Adică sursa de finanțare este a autorității locale și atunci aici se stabilește și 

cuantumul ei, dar numirea reprezentanților se face prin Ordin al Inspectoratului 

școlar. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dna Elena Ion 

Și propunerea a fost de 1% din indemnizația președintelui județului, dar nu 

mai mult de patru ședințe pe lună, pentru că legea impune două ordinare și 

extraordinare ori de câte ori este nevoie și atunci de bun simț a fost o ședință pe 

săptămână. 

Dar sunt cazuri grave, multe. Dacă ar fi să luăm după solicitări ar fi și 5-6 

ședințe pe lună ca să se acopere toate nevoile. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar legea spune: nu mai mult de patru. 

 

Dna Elena Ion 

Nu mai mult de două ordinare și extraordinare ori de câte ori este nevoie, dar 

nu se plătesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este bine. Este corect.  

Sunteți și dumneavoastră, doamna Erji? 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

V-aș sfătui să nu participați la vot, întrucât stabilim un cuantum, dacă sunteți 

membră a acestei comisii. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Dar putem să o schimbăm! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum nu vreau să fiu răutăcios, dar nu cred că mai are mult până la pensie, 

așa că... 

 

Dna Elisabeta Popovici 

O, mai am. Nu scăpați ușor. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.  

(Doamna consilier județean Popovici Elisabeta nu a participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 13 (devenit 12) pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind 

desemnarea domnului Călin Viorel, director executiv al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, coordonator local pentru 

implementarea proiectului „Venus - Împreună pentru o viață în siguranță””. 

Sunteți remunerat pentru această calitate?  

 

Dl Viorel Călin 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog să ne spuneți încă o dată despre proiectul ,,Venus” și apoi doamna 

Nușa să ne spună despre ce...  

 

Dna Elena Ion 

Tot prin dispoziția dumneavoastră o să fie remunerat. Deci în funcție de 

raportul de activitate, de pontaj, Direcția transmite la noi, se întocmește actul 

administrativ de stabilire a majorării salariului de bază, ca urmare a activității 

acestuia pe proiect și prin dispoziția dumneavoastră o să fie plătit. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Vă rog, proiectul ,,Venus”! 

 

Dl Viorel Călin 

Este un proiect derulat la nivel național de Agenția Națională pentru Egalitate 

de Șanse în parteneriat cu toate cele 41 de județe ale țării. Se va crea o rețea 

națională de... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De locuințe protejate. 

 

Dl Viorel Călin 

Pentru victimele violenței domestice. 

E un proiect foarte important. Sumele oricum vor fi modice, pentru că orele 

lucrate vor fi de bun simț, adică nu o să depășim niște limite. Și am considerat că 

oricum am făcut deja o mare parte din activitate până în prezent neremunerat. E 

decizia dumneavoastră. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă vreți să desemnăm pe altcineva? 

 

Dl Viorel Călin 

Important este că vin niște bani în județ pentru aceste locuințe.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu. 

Acum mi-am amintit despre acest proiect. Este un proiect destul de important. 

O singură rugăminte am avut și atunci când am discutat proiectul și o să am. Ce 

facem noi după acei patru ani în care ei asigură finanțarea? 

 

Dl Viorel Călin 

Trei ani este perioada de implementare, urmată de încă trei ani perioada de 

sustenabilitate. Noi, în momentul de față, avem deja un modul pentru aceste victime 

ale violenței, care este la Văleni. Practic, din locurile acestea pe care le avem, 

transformăm șase. Încercăm să îi aducem în Ploiești, deci cheltuielile care vor fi aici 

cu sustenabilitatea, vor dispărea din partea cealaltă. Nu vorbim de bani în plus. 

Ideea este că avem un apartament pe care îl reabilităm cu banii aceștia. Deja este în 

proprietatea noastră. Vom mai identifica încă unul care va rezulta în urma unei 

reorganizări, le facem frumoase și... Bani în plus nu vom cheltuii, pentru că v-am 

spus că o dispară din locurile de la Văleni. Acolo probabil că va fi un centru doar 

maternal cu locuri mai puține. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Ați vrut să spuneți ceva. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Care este cuantumul? 

Vorbim de sume fără a avea valori. Mi se pare... 

 

Dl Viorel Călin 

Cuantumul la ce? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna Nușa, la ce... despre ce... 

  

Dna Elena Ion 

Cuantumul acelei majorări?  

Există o Lege, nr. 153, un articol 16, există un buget al proiectului și nu poate 

fi depășit și pentru fiecare raport de activitate... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

În funcție de orele lucrate. 

 

Dna Elena Ion 

...în funcție de orele lucrate se acordă o tranșă de majorare. Până în 20 de ore 

- 10%, între 21 și 40 ore - 20%, între 41 și 80 și așa mai departe, nu mai mult de 

50% și nu mai mult de indemnizația vicepreședintelui Consiliului județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică salariul dumnealui, plus acest spor, nu va avea voie să depășească...  

 

Dna Elena Ion 

Indemnizația vicepreședintelui. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât aveți, domnule director, acum? 

 

Dl Viorel Călin 

Nu pot să primesc mai mult de 1500 lei în fiecare lună. 

 

Dna Elena Ion 

Brut. 

 

Dl Viorel Călin 

Nu se va ajunge la suma aceasta, pentru că am foarte multe responsabilități și 

numărul de ore lucrate în proiectul acesta nu o să fie atât de multe. Se majorează 

salariul. Va fi totul transparent. 

 

Dl Cristian Dumitru  

Am vrut să fie o sumă care să se știe. Dacă tot votăm sumele...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră nu votați sume, dumneavoastră votați desemnarea persoanei. 

Suma o stabilesc eu, prin dispoziție, dar e bine să știți cum v-am și spus de acele 

sporuri, că este bine să luați la cunoștință despre aceste lucruri.  

 

Dl Horia Victor Toma 

O singură întrebare: plata aceasta se va face din fondurile proiectului? Deci 

nu sunt fonduri ale Consiliului județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Din bugetul proiectului. A spus doamna Nușa acest lucru foarte clar. 
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Dl Horia Victor Toma 

Asta e foarte bine ca să știe. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar că era normal să știe...  

 

Dl Horia Victor Toma 

Nu e un efort bugetar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Sunt din banii proiectului.  

 

Dl Horia Victor Toma 

Asta este important. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În afară de POR, unde UIP-urile sunt plătite din banii Consiliului, celelalte 

proiecte pe POCA,  POCU și POIM și așa mai departe, sunt plătite din bugetele 

proiectelor.  

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

Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 14 (devenit 13) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

costului mediu lunar de întreținere a asistaților din Complexul de Servicii 

Comunitare Fîntînele”. 

Domnul director, aici anul trecut, cât am avut? 2300? 

 

Dl Viorel Călin 

2431. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum? 

 

Dl Viorel Călin 

Anul acesta avem 3616 lei.  

Această estimare este făcută pe baza cheltuielilor de anul trecut. Au fost, știți 

foarte bine treaba aceasta, niște modificări și în special pe partea salarială au 

introdus contribuțiile în salarii, au și crescut salariile la 01.01.2019, au crescut unele 
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cheltuieli cu bunuri și serviciile, am estimat noi un procent de 10%. Drept pentru 

care s-a ajuns la această contribuție care este valabilă pentru cei care sunt cazați ca 

și persoane vârstnice. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Centrul nostru, inițial, a avut această destinație - Centru pentru persoana 

vârstnice. Ulterior, am solicitat aprobarea Ministerului Muncii pentru a transforma 

acest centru și în centru pentru persoane cu dizabilități. Am relocat de la Breaza la 

Fîntînele și avem astfel de persoane încadrate, dar avem și niște persoane vârstnice.   

 

Dl Viorel Călin 

Centrul are 14 persoane vârstnice pentru care este valabilă această 

contribuție, dar trebuie să precizez că nu plătesc contribuția aceasta decât unul sau 

doi beneficiari, fiindcă restul sunt cazuri sociale, fără rude, fără niciun fel de venit...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și nu are cine să plătească pentru ele. 

 

Dl Viorel Călin 

Ceilalți 36, care sunt persoane cu dizabilități, suportă bugetul...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt încadrate în sistemul nostru. 

Acum, eu am avut o discuție pe această temă cu câțiva consilieri județeni. 

Vreau să vă spun că și la privat costurile sunt tot în jurul acestei sume - poate chiar 

și mai mari. Depinde de ceea ce oferă acel centru, dacă oferă și medic permanent 

sau nu. Să știți că am analizat și am înțeles că la Izvoarele există un astfel de centru 

privat foarte bun, am înțeles că la Păulești există un astfel de centru, la Plopeni și la 

Băicoi. La Băicoi este unul foarte mare, am înțeles că are foarte multe paturi și cu 

fizioterapie, dar sunt comparabile, în jur de 3200-3400 și chiar 3800-4000 lei.  

 

Dl Viorel Călin 

Și centrele private și cele de stat trebuie să respecte un standard minim de 

cost, peste suma asta se poate cheltui oricât, important este ca această valoare să nu 

fie mai mică decât cea prevăzută de actul normativ.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, am auzit de cel de la Băicoi care este foarte mare și are și în Plopeni.  

Dacă sunt comentarii la acest punct? Vă rog! 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Domnule președinte, la acest punct, să fie mai clar, aș dori să se adauge la 

articolul 1 - 3616,13 lei per persoană. Adică să nu se înțeleagă că este suma pentru 

tot centru. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

V-aș ruga, cei de la juridic, cu acest amendament... 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Slash asistat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...slash asistat sau slash beneficiar - că de fapt este un beneficiar al serviciilor.  

În primul rând, cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Vă rog, eu nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am  înțeles. 

Fără participarea la vot a doamnei Ardeleanu Georgiana. 

 

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

amendament.   

(Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat  la 

vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este pentru hotărârea, cu tot cu amendament? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate - fără ca doamna Ardeleanu să voteze. 

 

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

(Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la 

vot). 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 15 (devenit 14) este un proiect la care țin foarte mult - ,,Proiect 

de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului „Restaurarea, revitalizarea 

și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, 

Ploiești””. 

 Aș vrea, ca în 30 secunde, să vă fac o scurtă istorie asupra acestui proiect. 

Inițial, am dorit introducerea acestui proiect împreună cu Muzeul de Artă pe Axa 

5.1 - „Reabilitarea patrimoniului cultural”... Pe ce Axă? 
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Dl Marius Constantin Nicolae 

La începutul acestui an, a fost lansată o consultare publică și dezbatere 

„Ghidul solicitantului” pe mecanismul financiar norvegian. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Stați jos, vă rog! 

Am vrut introducerea celor două proiecte pe 5.1 - nu am reușit în timp util și 

Axa s-a închis. Noi am executat aceste proiecte. Ulterior, am spus că Muzeul de 

Artă ,,Ion Ionescu Quintus” să fie reabilitat pe fonduri proprii și a rămas acest 

proiect să găsească finanțare tot din bugetul Consiliului județean și acum domnul 

Marius a întrezărit această oportunitate pentru care îl și felicit. 

Acum, ridicați-vă! 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Este în dezbatere publică și consultare „Ghidul solicitantului”, potențial 

beneficiar al acestor finanțări, s-au alocat 16 milioane euro pentru apelul 1 - 

,,Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, estimăm undeva în mai-iunie 

să se deschidă apelul. Finanțarea este pe proiect maxim 2 milioane euro. Deci aici ar 

fi chiar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nostru neavând o valoare foarte mare - estimarea noastră era undeva 

la 7 milioane lei sau cât? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Exact 7,8 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și dacă reușim să accesăm aceste fonduri norvegiene... domnul Marius să știți 

că s-a dus către... Am tot încercat să găsim... Am vrut să prindem și în bugetul pe 

anul acesta, dar am avut multe ,,proiectări”. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Cofinanțarea este puțin mai mică - 80% , dar oricum consistentă față de… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci 20% va trebui să contribuim noi. E bine.  

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

…la suma eligibilă, la valoarea eligibilă. Apelul estimăm undeva în mai-iunie 

să se deschidă. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamne ajută! 

 Dar trebuie să demarăm procedurile pentru pregătirea și promovarea 

proiectului - așa cum spune la lege. Oricum, felicitări, pentru că nu ați renunțat în a 

găsi surse de finanțare. Noi, întotdeauna am mers și către Fonduri norvegiene. Din 

păcate ori suma care era alocată pe acea Axă era mică și nu ne încadram la deșeuri, 

pentru că am vrut și acolo să accesăm fonduri norvegiene, dar pentru acest proiect 

este un lucru foarte, foarte bun, iar Muzeul ,,Ion Ionescu Quintus” merge mai 

departe cel puțin pentru partea de acoperiș și ce am spus noi iluminat ornamental, că 

așa...  

 

Dl Florin Lucian Sicoe 

 Dacă încercam la fonduri norvegiene trebuia să retransformăm toată 

documentația. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Este un proiect pe care noi l-am adaptat sau readaptat de vreo trei ori până 

acum. Inițial a fost un proiect mare, l-am spart într-un proiect mai mic ca să-l 

punem pe fonduri din bugetul propriu. Acum trebuia să-l reluăm și să facem 

reproiectare.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 16 (devenit 15) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „Ploiești Industrial 

Parc” S.A.”. 

Avem aici pe domnul director și doamna director economic. 

Vă rog, domnul consilier! 

 

Dl Dan Ciolac 

Cu acceptul dumneavoastră și cu acceptul colegului... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cei doi reprezentanți în AGA: domnul Ionică și domnul Ciolac. 

 

Dl Dan Ciolac 

Vreau să vă spun că ,,Parcul Industrial” are doi de ,,da” de la noi. Dacă îmi 

permiteți, l-aș ruga pe domnul director de la Parc, să vă prezinte scurt ce se mai 

întâmplă pe terenurile din locația Bărcănești, Mizil.  
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Dacă vă aduceți aminte în ședința trecută sau acum două ședințe, când 

discutam tot de buget, spuneam că sunt diverse acțiuni, sunt oameni care se implică: 

dumneavoastră, noi, Consiliul de administrație, personalul Parcului, să vedeți că 

sunt lucruri bune. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Vă rog, domnule director! 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor 

Foarte simplu, cifric, dacă în 2009 pe platformele existente ale ,,Parcului 

Industrial Ploiești”, la momentul respectiv 4, lucrau 7 mii de salariați, acum sunt 17 

mii de salariați.  

Din punctul acesta de vedere, există o evoluție ascendentă. Cifra de afaceri a 

societății administrator a crescut în fiecare an - cel puțin în a două jumătate a 

mandatului. Nu s-au mai făcut vânzări de active, ceea ce presupune că rezultatul de 

la încheierea anului 2018, care tocmai a fost aprobat de membri AGA mai devreme, 

reprezintă rezultatul activității de bază cu toate cheltuielile din spectrul investițional 

de la Bărcănești...  nu avem ce să facem, trebuie să le facem și pe costuri și pe 

partea de investiții.  

În rest, ce să vă spun: 37 de investitori în toată perioada aceasta, fie din 

relocare, fie din ocuparea locurilor insolvente ale societăților care au intrat în 

insolvență, fie atragerea lor prin... Noi am discutat împreună – „fishing merket”, 

adică publicitatea nu ne-a sprijinit foarte mult în sensul acesta, ne-am cam agățat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În privința locației Mizil? 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor 

Suntem în plin proces de viabilizare. Firma care a adjudecat, lucrează. Mai 

avem disponibil 3,7 hectare, din totalul de 31.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din 31. 

Am înțeles că în ultima perioadă au...  

 

Dl Andrei Gabriel Tudor 

14 firme au depus cereri, au luat caiete de sarcini.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au și adjudecat, au semnat contracte de concesiune?  

 

Dl Andrei Gabriel Tudor 

Două sunt..., sau trei sunt semnatare și urmează și celelalte.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine, atunci o să vă rămână doar să vă preocupați de locația 

Bărcănești, cu prioritate, pentru că este și păcat. 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor 

Cu elemente remanente pe care le avem sub aspect pecuniar, capitalul bănesc 

care tragem de el, probabil că o ducem la capăt.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Oricum cifrele arată... 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor 

Numai că veniturile nu o să vină neașteptat.     

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Poate vor cumpăra la Ciorani, acolo unde au concesionat, poate vor cumpăra 

la...  

 

Dl Andrei Gabriel Tudor 

Ciorani-ul și el este ocupat.     

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este, dar pe formă de concesiune în acest moment. Poate doresc să cumpere 

și atunci o să aveți fondurile necesare să viabilizați mult mai repede și Bărcănești-

ul. 

Dacă sunt alte comentarii din partea colegilor? 

 

Dl Sorin George Stoian 

Domnule președinte, nu particip la vot.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră nu participați, domnul Enescu nu este prezent, a plecat în 

Republica Moldova, ca să știți. 

Vă rog, altcineva! Domnule Bănică, vă rog! 

 

Dl Alexandru Bănică 

Eu am studiat bugetul dânșilor și este un buget de succes, după părerea mea. 

Toți indicatorii au creșteri - undeva între 1,15 și 1,20 și are și ceva profit, are și ceva 

creșteri salariale.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu aș vrea să... 



41 
 

 

Dl Alexandru Bănică 

Măcar de ar fi toate unitățile așa.  

Eu îi felicit pentru treaba aceasta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamne ferește! Și nu aș vrea să par un pic că nu sunt în asentimentul 

dumneavoastră, dar pe lângă munca de echipă care s-a desfășurat în acea locație, aș 

tinde să cred că și evoluția economică a României a ajutat la aceste cifre.   

Adică, Doamne ferește!, nu spunem că nu s-a desfășurat o muncă constantă și 

bună, dar și trendul pe care l-a avut România, din punct de vedere economic, a 

ajutat la aceste investiții, majoritatea fiind investiții străine în aceste Parcuri, deși în 

ultima perioadă s-a văzut că și capitalul autohton a investit destul de mult.  

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

Abțineri?  

 

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

(Domnul consilier județean Stoian Sorin George nu a participat la vot) . 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ultimul punct pe ordinea de zi, înainte de ,,Diverse”, pentru că fiind ședință 

ordinară  avem ,,Diverse”, este proiectul cu care a fost suplimentată ordinea de zi  - 

,,Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova”. 

Domnule director! 

 

Dl Viorel Călin 

Acest Plan de acțiune pe anul 2019 reprezintă lucrurile concrete pe care am 

propus să le facem anul acesta în sectorul asistenței sociale ca parte a Strategiei de 

dezvoltare pentru perioada 2014-2020. 

Acest Plan de acțiune trebuie aprobat anual și ca lucruri concrete pe care le-

am prevăzut, pentru că sunt foarte multe detalii trecute acolo, vrem ca anul acesta să 

depunem acele proiecte despre care v-am tot vorbit în ședințele anterioare pentru 

centrele de copii.   

Deci, avem trei proiecte: pentru copiii de la Sinaia, de la Plopeni și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sinaia se va transforma în Comarnic, Plopeni în Dumbrăvești și...  

 

Dl Viorel Călin 

Și la Vălenii de Munte, tot așa, vrem să desființăm centrul, o parte din copii o 

să meargă la asistenți maternali, o parte tot în căsuțe. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că din toate discuțiile pe care le-am avut tot cu colegii din cadrul 

aparatului de specialitate sau din cadrul Consiliului județean, această variantă cu 

asistentul maternal  este o variantă optimă din foarte multe puncte de vedere.  

 

Dl Viorel Călin 

Pentru o mare parte din asistenții maternali avem deja finanțare, pentru că 

derulăm un proiect finanțat din fonduri europene, care asigură salarizarea pentru un 

număr de 200 de asistenți maternali. Încercăm să mai depunem un proiect tot pentru 

asistenți maternali care va fi în paralel cu închiderea acestui centru, deci practic la 

copii o să rămână anul acesta, dacă reușim cu ceea ce ne-am propus, doar centrele 

care sunt încă în perioada de sustenabilitate, care au fost reabilitate pe fonduri în 

exercițiul anterior. Și vorbim de două centre: unul la Băicoi - ,,Rază de soare” și 

unul la Filipeștii de Tîrg. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Arată foarte bine și ,,Rază de soare” și... 

 

Dl Viorel Călin 

Și nici nu putem să facem ceva anul acesta… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este și păcat. 

 

Dl Viorel Călin 

…și mai rămâne Complexul de servicii comunitare ,,Sfântul Andrei”, 

Ploiești, care nu este trecut nicăieri, dar, deja am investit acolo foarte mulți bani 

pentru reabilitare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu, doar că totuși nu arată...  

 

Dl Viorel Călin 

Lucrările din a doua etapă se finalizează cam în două săptămâni și o să fie tot 

centrul practic reabilitat, chiar și o să vă invit pe toți să-l vedem. Dar aici avem o 

promisiune de la o fundație foarte importantă și cu finanțare din surse externe, să 

închidem și acest centru și l-am lăsat puțin deoparte, că dacă vin banii din alte surse 

va fi foarte bine. Pe partea de persoane adulte problema este mai complicată, fiindcă 

nu mai poate fi acreditat niciun fel de serviciu social pentru persoane adulte, cu 

capacitate mai mare de 50 locuri.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ceea ce pentru noi este o mare problemă și câte centre avem cu peste 50? 
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Dl Viorel Călin 

Avem 4 centre care sunt cu capacitate sub 50 și vor intra doar într-un program 

de restructurare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu sub 50, patru. 

 

Dl Viorel Călin 

Aici nu este o problemă doar trebuie schimbată denumirea și acreditate pe 

noile standarde și avem 5 centre foarte mari, pentru care... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Urlați avem un centru cu 150, aproape. 

 

Dl Viorel Călin 

175. Este Centrul pentru reabilitare și recuperare neuropsihiatrică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este domn director... 

 

Dl Viorel Călin 

Este o doamnă, doamna... 

Este cel care este sus pe deal, Steaua. 

Mai avem tot așa un Centru mare pentru integrare prin terapie ocupațională, 

este cel de la șosea, unde director este domnul Teodorescu, 155.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acela îmi era cunoscut - cu 155. 

  

Dl Viorel Călin 

Și mai avem la Nedelea, tot așa un centru foarte mare, cu 135 de beneficiari. 

Avem centrul de la Călinești, dar aici deja avem proiect. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem proiect și... 

 

Dl Viorel Călin 

Și mai avem centrul de la Mislea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Al doamnei. 
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Dl Viorel Călin 

Care tot așa este cu capacitate de 135.  

Pentru aceste patru centre, noi trebuie să găsim în perioada următoare... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Locații. 
 

Dl Viorel Călin 

Deci, între trei și  cinci ani, trebuie să găsim soluții ca aceste persoane să 

treacă în locuințe protejate. Trebuie să identificăm și fondurile necesare, sperăm să 

fie cât mai multe din fonduri nerambursabile și restul, cum necum trebuie să găsim 

variante, pentru că nu vom mai putea funcționa.  

Din păcate, vreau să vă spun că la nivel județean, deși noi încercăm să 

adoptăm această strategie, și să scădem numărul persoanelor care intră în sistem, 

solicitările sunt din ce în ce mai multe, fiindcă la nivelul comunităților mici, 

comunelor, nu este dezvoltat niciun fel de serviciu pentru aceste persoane. 

   

Dl Bogdan Andrei Toader 

Câte solicitări aveți în așteptare? 

Eu știu, dar spuneți-le...  
 

Dl Viorel Călin 

Acum cred că sunt aproape o sută de dosare care așteaptă un loc de internare, 

în condițiile în care nu există nici măcar un loc disponibil și un loc se... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știți ce așteaptă acele persoane? 
 

...Să moară cineva... 
 

Dl Viorel Călin 

Din păcate cam așa este și apropo de centrele private - fiindcă la noi se 

plătește o contribuție mai mică, se plătește maxim 900 lei, la un centru privat se 

plătește între 2500 și 3500, condițiile sunt comparabile, poate aș putea să spun chiar 

mai bune la centrele de stat și toate solicitările se îndreaptă către noi și suntem 

efectiv... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cel puțin în primă fază, din cauza costurilor, da, către dumneavoastră. 

Vorbim de o diferență de la 900 lei la 3000, din cunoștințele mele. Vă dați seama că 

prima variantă ați fi dumneavoastră.  
  
Dl Viorel Călin 

Este un pic greu pentru că pe de o parte noi trebuie să reducem numărul de 

persoane, să reducem cheltuielile, iar pe partea cealaltă solicitările sunt din ce în ce 

mai mari. 




