ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES - VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 20 martie 2018, ora 15,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 57 din
14.03.2018 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 35
consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca,
Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru
Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai
Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius
Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor
Marian Tudor, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta,
Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma
Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel şi Viter
David Andrei.
A lipsit doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana.
La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina
Adi Bîgiu, secretarul județului Prahova.
De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii
invitați: dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova;
dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi
administraţie publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției
economice; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcţiei economice; dl
Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dna Silvia
Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare
externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Alexandru Andron,
șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dna
Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice;
dl Marius Niculescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; dna
AnaMaria Şerban, managerul interimar al Spitalului de Obstetrică Ginecologie
Ploieşti; dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova și reprezentanții presei.
De asemenea, la ședința Consiliului județean a luat parte dl. Stanciu
Mihai, cetăţean al oraşului Ploieşti.

Dl Bogdan Andrei Toader
Bună ziua!
Stimați colegi, v-aș ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat!
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Dl Bogdan Andrei Toader
Aș vrea să vă anunţ că avem cvorumul necesar pentru a ţine şedinţa.
Avem 35 de consilieri judeţeni prezenţi, din 36.
Pentru proiectul ordinii de zi, aşa cum v-a fost transmis pentru
consultare, aş avea două propuneri de suplimentare a proiectului ordinii de zi cu
punctul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a
statului de funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești”. Este un proiect
care a ajuns pe ultima sută de metri şi pentru care doamna manager este aici
prezentă să ne furnizeze informaţiile necesare, iar proiectul nr. 11, pe care vi-l
propun ca şi suplimentare, la ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea asocierii Județului Prahova cu Inspectoratul de Jandarmi Județean
Prahova, în vederea finanțării campaniei „ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA
ACCIDENTELOR MONTANE!”. Având în vedere că în curând Jandarmeria îşi
v-a serba ziua şi noi întotdeauna am fost alături de această instituţie, iar această
instituţie ne-a sprijinit foarte mult pe partea de zonă montană, împreună cu
Salvamontul Judeţean, am dorit să îi ajutăm cu achiziţionarea a 40 de ghiozdane,
care sunt de fapt nişte rucsacuri speciale pe care dumnealor le folosesc în
activităţile montane. E un ajutor simbolic mai mult, dar pe care dumnealor cred că
îl vor aprecia foarte, foarte mult. Cu alte ocazii noi i-am sprijinit cu achiziţionarea
de spray-uri pentru a combate animalele sălbatice, urşii în special, şi diverse
echipamente. O să ajungem şi la acest proiect.
Dacă sunteţi de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu aceste două
proiecte?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
suplimentarea ordinii de zi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Și acum ordinea de zi în integralitatea ei.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței de îndată a Consiliului
județean Prahova din data de 02 februarie 2018.
2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului
județean Prahova din data de 16 februarie 2018.
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3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și
a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul
2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere,
reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Ploiești” și a cheltuielilor aferente proiectului 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, Ion Ionică și Popescu
Cristian.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico - economici ai proiectului „Extindere,
reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - 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, Ion Ionică și Popescu Cristian.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, documentației
tehnico - economice, indicatorilor tehnico - economici, precum și a cheltuielilor
aferente proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și
echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul școlar de Educație Incluzivă,
comuna Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova” - inițiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului
„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești” - 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, Ion Ionică și Popescu Cristian.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Prahova
alocate pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2018 - inițiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Prahova cu
Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, în vederea finanțării campaniei
„ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA ACCIDENTELOR MONTANE!” - inițiat
de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
12. Diverse.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 1 pe ordinea de zi este - „Aprobarea Procesului - Verbal al
ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova din data de 02 februarie 2018”.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 2 pe ordinea de zi este - ,, Aprobarea Procesului - Verbal al
ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 16 februarie 2018”.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub
autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2018”.
Doamna Dovîncă, vă rog!
Dna Maria Dovîncă
Propun rectificarea bugetului propriu al județului pe luna martie având în
vedere semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale a două proiecte de
drumuri judeţene şi anume ,,Reabilitare DJ 102I Valea Doftanei” şi ,,Pasajul
denivelat, centura de vest...
Dl Bogdan Andrei Toader
Pasajul de la Buda.
Dna Maria Dovîncă
...da, Buda.
Dl Bogdan Andrei Toader
101I cu strada Buda.
Dna Maria Dovîncă
De asemenea, având în vedere Decizia Direcţiei de Finanţe Publice
Locale privind suplimentarea sumelor alocate pe trimestrul I, prin diminuarea cu
aceeaşi sumă sumelor alocate pe semestrul IV, având în vedere încasările destul de
mari din lunile ianuarie şi februarie, și acest lucru ne-a permis să facem
redistribuiri de sume între articole şi alineate, având în vedere că putem achita
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sumele restante pe care le aveam aferente trimestrului I. De asemenea, de la
Direcţia tehnică şi Direcţia de integrare avem referate privind redistribuirea de
sume între obiective.
Dl Bogdan Andrei Toader
Între capitole.
Dna Maria Dovîncă
Da, Capitole şi obiective. Avem transfer de la un obiectiv la altul.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aş vrea să vă dau câteva explicaţii foarte scurte. Am reuşit să semnăm
cele două proiecte pe care le-aţi aprobat dumneavoastră, proiectele care au primit
finanţare din Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de o suma de
25 milioane lei pentru ,,Pasajul Buda” şi de 11 milioane lei pentru ,,Drumul de la
Valea Doftanei”. Avem şi noi cofinanţările noastre: 8 milioane la ,,Pasajul Buda”
şi 2 milioane la ,,Drumul de la Valea Doftanei”. Acum suntem în linie dreaptă.
Vom recurge la proiectare plus execuţie, astfel încât aceste lucrări să intre cât mai
repede într-o stare de dezvoltare, astfel încât să le finalizăm cât mai repede posibil,
iar vestea îmbucurătoare este faptul că de la Finanţe am primit 14 milioane, au fost
încasări mai mari pe primele trei luni ale acestui an faţă de prognozat. Acesta este
un lucru îmbucurător pentru că, după cum bine ştiţi, bugetul nostru a avut parte de
o scădere destul de importantă. Aceşti bani i-am redistribuit între capitole. În
primul rând aveam foarte mulți bani alocaţi în trimestrul IV şi foarte puţini în
trimestrul I și am făcut câteva modificări între trimestre, ceea ce vă spunea şi
doamna şi am modificat datorită proiectelor europene.
Este doamna Silvia aici?
Am alocat între obiective, am făcut câteva modificări de sume.
Dna Silvia Constantinescu
Câteva modificări rezultate în urma încheierii Studiului de fezabilitate.
S-a constatat că, la unele obiective, partea de cofinanţare este mai mare şi atunci a
trebui să... pentru a aproba indicatorii, să modificăm.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Dacă sunt comentarii sau întrebări la acest acest punct de pe ordinea de
zi? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 4 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare
Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” și a
cheltuielilor aferente proiectului”.
Este vorba de extinderea de la U.P.U. Este un proiect despre care v-am
vorbit şi în şedinţele precedente. Am ajuns în stadiul final, am depus pe MySMIS
mai multe documente. Avem nevoie de aceste două hotărâri pe care vi le supunem
atenţiei în această şedinţă. Ca să explic pentru toţi colegii: Fondurile Europene ne
asigură 1.500. 000 euro, SF-ul nostru are o valoare de aproximativ 3.200.000 euro,
18 milioane lei cu tot cu TVA, 18.566.621 cu tot cu TVA. Diferenţa va fi acoperită
din bugetul propriu, pentru că ne dorim să executăm această lucrare aşa cum se
cuvine, astfel încât să se preteze cerinţelor unui spital ca şi Spitalul Judeţean, care
are parte de aproximativ 4.000 de pacienţi/lună, iar dacă luăm în considerare acest
lucru nu putem rezolva problemele cu 1.500.000 euro, mai ales că aici vorbim pe
lângă reabilitare, modernizare şi recompartimentare, vorbim şi de dotarea acestui
U.P.U., care să ştiţi că are multă nevoie de foarte multe dotări moderne, astfel încât
să dacă față cerinţelor cu care vin pacienţii. Am vrut să vă spun de la început, pe
lângă cei 1.500.000 euro trebuie să avem şi noi aproximativ 60% din suma
necesară, de 18 milioane. Bine, suma, în urma licitaţiei, se va diminua, dar totuşi
noi trebuie să acoperim în acest moment și avem prinși bani în buget, astfel încât în
acest moment U.P.U., care este prima interfaţă a cetăţeanului cu pacientul, cu
Spitalul judeţean de Urgenţă, să fie la un nivel adecvat cerinţelor.
Bun. Dacă sunt comentarii, alte întrebări? Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 5 pe ordinea de zi este tot în legătură cu acest proiect ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a
indicatorilor tehnico - economici ai proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare
și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență
Ploiești”, proiect inițiat de subsemnatul, împreună cu Comisia de sănătate a
Consiliului județean Prahova.
Am primit diverse întrebări la diverse proiecte. Să știți că aceasta este
procedura. Trebuie să aprobăm în cadrul Consiliului aceşti indicatori, astfel nu ne
acceptă documentaţia. Aşa a fost dintotdeauna, dar unii colegi mai noi au avut şi
această întrebare.
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Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 6 pe ordinea de zi este vorba tot despre un proiect pe
fonduri europene - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului,
documentației tehnico - economice, indicatorilor tehnico - economici, precum și a
cheltuielilor aferente proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul școlar de
Educație Incluzivă, comuna Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova”.
Aşa cum v-am spus la începutul acestui an ne-am pregătit temeinic cu 2
școli speciale, pentru că aceasta este noua denumire a acestor Centre de Incluziune.
Avem acest proiect, de la Filipeşti, care este în stadiu avansat, după cum vedeţi, vă
propunem aprobarea indicatorilor tehnico - economici și mai avem proiectul de la
Breaza care este într-un stadiu incipient dar la care lucrăm în continuare. Sperăm
că până se va închide Axa - 5 mai - vom reuși să depunem şi acest proiect. Am
avut acolo o problemă cu dezmembrarea, cu alipirea terenurilor, dar suntem
încrezători că în curând vă vom depune atenţiei şi acel proiect. După cum vedeți
este vorba de 6.910.826 lei, inclusiv TVA, sumă rezultată în urma studiului de
fezabilitate. Avem şi aici toate documentele necesare să depunem.... avem
Certificate de Urbanism, avize, SF-ul. Suntem pregătiţi să depunem şi pentru acest
proiect.
Dacă sunt comentarii?
Vă rog, domnule Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule preşedinte, nu am comentarii. Aș vrea să faceţi precizarea că
acest proiect şi proiectul precedent sunt confidenţiale pentru reprezentanţii massmedia şi să salutăm din nou colegii de la USR, ca să ştie că nu trebuie să dea nişte
date mai departe.
Mulţumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc şi eu!
Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
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Proiectul nr. 7 pe ordinea de zi, un proiect tot pe Fonduri Europene - ,,
Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului „Extinderea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de
Obstetrică Ginecologie Ploiești”, proiect, de asemenea, inițiat tot de subsemnatul și
Comisia de sănătate a Consiliului județean Prahova, formată din doamna Mihaela
Carmen Dumitru, doamna Simona David, din domnii consilieri județeni Gheorghe
Neaga, Ionică Ion și Popescu Cristian.
Aș vrea să spun doar două cuvinte: în primul rând, faptul că Axa încă nu
s-a deschis, din acest motiv noi suntem într-un stadiu incipient cu pregătirea şi
promovarea proiectului. Am studiat foarte bine Ghidul, întocmim toate
documentele în baza Ghidului, care acum este în dezbatere publică. Sperăm să nu
sufere prea multe modificări atunci când se va deschide Axa, dar considerăm
necesar atât la Obstetrică Ginecologie, cât şi la Spitalul Judeţean modernizarea
ambulatoarelor integrate care sunt în special în locaţia Nord a Spitalului Judeţean
şi la Spitalul de Obstetrică Ginecologie.
Dacă sunt comentarii sau discuții de făcut la acest punct? Dacă nu, vă
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi este - „Proiect de hotărâre privind
atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale”
Sunt convenţiile, dacă nu mă înşel eu, cursele regulate speciale.
Doamna Papuc nu este prezentă, deci nu participă la vot, iar domnul
Sepşi nu participă la vot.
Vă mulţumesc!
Dacă sunt comentarii? Dacă nu vă supun...
Vă rog!
Dl Nicuşor Răducanu
Am eu un comentariu pe această temă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă ascultăm.
Dl Nicuşor Răducanu
Am primit o informare din partea cetățenilor, pe traseul Măneşti –
Ploieşti...
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnule Răducanu, aş vrea să stabilim un lucru. Îmi cer scuze că vă
întrerup, nu este politicos! Acest proiect are ca adresabilitate convențiile, adică
între doi parteneri privați care prestează un serviciu şi o societate comercială care
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beneficiază. Nu este vorba de cursele regulate pe care noi... Bineînțeles, vă
ascultăm în continuare, dar aș vrea să delimităm. Deci acesta nu are legătură cu
ceea ce spuneţi dumneavoastră.
Bun. Avem ruta Măneşti - Ploieşti.
Dl Nicuşor Răducanu
Ştiţi că acum un an, doi, nu ştiu exact, când a fost un accident destul de
grav la intrarea în Ploieşti, pe centură de o societate Darko Impex.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da. Ţin minte foarte bine acea situație, da. A înlocuit un autobuz, dacă
nu mă înșel. Vă rog, continuați!
Dl Nicuşor Răducanu
Acum o săptămână, pe data de 13, în loc să... a sosit o mașină cu 34 de
locuri, sau 32 de locuri, nu știu exact și a avut 11 persoane în picioare, în cadrul
acestei mașini.
Dl Bogdan Andrei Toader
Pe lângă cele 32 de locuri mai aveau încă 11...
Dl Nicuşor Răducanu
18 în picioare.
Problema care s-a pus a fost atitudinea șoferului sau mai... privind câteva
reclamații sau de bun simț: „Domnule, sunt prea mulți oameni!”.
Efectiv i-a dat jos din mașină, nu a stat la discuție.
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze!
Îl avem aici de domnul Andron, este șeful Serviciului transport.
Să știți că este o procedură corectă și am mai avut această sesizare
undeva pe traseul Mizil - Boldești Grădiștea și ni s-a spus că au lăsat copii sau pe
cei care au rămas în stație, pentru că nu au mai încăput în autobuz. Decât să ia
oameni în picioare, atitudinea corectă a șoferului este să plece cu atâția câte locuri...
Dl Nicuşor Răducanu
Așa ar trebui.
Dl Bogdan Andrei Toader
Așa ar trebui.
Dl Nicuşor Răducanu
Perfect. Numai că, în cazul de față, a dat jos din mașină persoanele care
puneau în discuție numărul mare a celor în picioare.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Foarte grav. Ce traseu?
Dl Nicuşor Răducanu
Mănești - Ploiești.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Andron, puteți să considerați...
Dl Nicuşor Răducanu
Pe data de 13 s-a întâmplat.
Dl Bogdan Andrei Toader
...puteți să considerați aceasta ca și sesizare și v-aș ruga să faceți
controalele aferente.
Dl Alexandru Andron
Absolut.
Dl Bogdan Andrei Toader
Este foarte bine că ne-ați spus.
Dl Nicuşor Răducanu
Dacă se întâmpla un accident?
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamne ferește!
Dl Nicuşor Răducanu
Automat și noi, Consiliul județean, eram trași la răspundere pentru
acordarea acestei licențe și reasigurarea mașinilor necesare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Din păcate mulți nu înțeleg că nu trebuie să pună siguranța cetățenilor pe
ultimul plan, dar atitudinea corectă era să ia în mașină atâția câte locuri disponibile
are mașin, și este dotată, și omologată pentru a transporta călători.
Dl Nicuşor Răducanu
Acum trebuie urmărit dacă mașina respectivă... trebuia să vină cu o
mașină cu un număr mai mare de locuri.
Dl Alexandru Andron
Trebuia să vină cu o mașină de rezervă pentru...
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Dl Bogdan Andrei Toader
Trebuia să vină cu o mașină de rezervă.
Dl Nicuşor Răducanu
Cu atât mai mult.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dar vom verifica aspectele, vom face un control.
Dl Nicuşor Răducanu
Adică să căutăm pe cât posibil ca reclamațiile cetățenilor să le rezolvăm
să...
Dl Bogdan Andrei Toader
Este foarte corect.
Dl Nicuşor Răducanu
Vă mulțumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Andron, deci ați înțeles!?
Dl Alexandru Andron
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nici măcar nu ne interesează să știți firma care... traseul este de ajuns,
pentru că facem verificări pe traseu.
Vă mulțumesc, domnul Răducanu!
În legătură cu proiectul nr. 8, unde am spus că domnul Sepși nu participă
la vot și doamna Papuc nu este prezentă, deci nu participă.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Sepși Daniel nu a participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 9 pe ordinea de zi este „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fondurile bugetului Județului Prahova alocate pentru activități nonprofit de interes
județean pe anul 2018”.
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Așa cum v-am obișnuit în fiecare an avem Ghidul de finanțare pentru
activități nonprofit, pentru ONG-uri, unde avem mai multe categorii la care ne
adresăm, avem tineret și sport, cultură, identitate națională, protecția mediului și
sănătate.
Din păcate, anul acesta, suma nu este la fel de mare ca și anul precedent,
pentru că, așa cum v-am menționat în mai multe rânduri, bugetul a fost afectat.
Avem o sumă de 200.000 lei și o să publicăm Ghidul imediat după
aprobarea dumneavoastră pe site-ul instituției și cei care doresc să se înscrie în
această competiție, avem o comisie care evaluează proiectele. Sperăm să avem câți
mai mulți doritori ca și în anii precedenți.
Avem o sumă stabilită între 10.000 și 25.000 pentru fiecare proiect în
parte, astfel încât să încadrăm cât mai mulți beneficiari. Ni s-a părut o regulă de
bun augur, astfel încât să nu plece o singură... un singur ONG cu toată suma, să fie
distribuită pe cât mai multe domenii și pe cât mai multe proiecte. Așa cum am făcut
și la biserici anul trecut, după cum știți. Bun.
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Am ajuns la punctele suplimentare. Proiectul nr. 10 - „Proiect de
hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul
Obstetrică Ginecologie Ploiești”.
Doamna Nușa, doamna manager, care doriți să expuneți modificările pe
care le propuneți la organigramă și la statul de funcții? Cum doriți dumneavoastră.
Care le cunoașteți mai bine. Cine le-a propus sau cine le-a verificat.
Vă rog, doamna manager!
Dna AnaMaria Șerban
Propun în baza Legii nr. 95/2006 modificarea organigramei și a statului
de funcții și reorganizarea activității Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești,
cu menținerea numărului de posturi de 431 aprobate, din care 16 de conducere și
415 posturi de execuție, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe
anul 2018, după cum urmează: blocul de naștere urmează a se reorganiza cu un
număr de 4 posturi moașă, cu majorarea de 2 posturi moașă principală și 2 posturi
moașă debutantă.
În cadrul secției NN, transformarea unui post de asistent medical
principal în post de asistent medical, reorganizarea Compartimentului de prevenire
a infecțiilor asociate actului medical cu următoarea structură: medic, 2 asistenți
principali igienă și 2 posturi de îngrijitor cu atribuții de dezinfecție.
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În cadrul Biroului tehnic-administrativ: transformarea unui post de SSM
cu studii superioare în inspector SSM debutant.
Transformarea Biroului de management al calității în Serviciul de
management al calității, având o structură de 6 posturi, un post de conducere care
este vacant, după cum urmează: un șef Serviciu, consilier juridic și 5 posturi de
execuție, 2 posturi economist, un post moașă principală, un post de asistent și un
post de consilier.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles. Aș vrea eu să fac o mențiune.
Acest spital a funcționat foarte multă vreme cu un singur post de
economist, iar în urma controalelor care au venit din partea Curții de conturi, să
știți că s-au observat mari deficiențe în ceea ce privește organizarea acestui serviciu
și chiar este necesară suplimentarea acestui serviciu economic.
În acest moment câte posturi avem ocupate, 2 sau 1?
Dna AnaMaria Șerban
Un singur post avem ocupat.
Dl Bogdan Andrei Toader
Un singur post din cele 3 care erau aprobate.
Deci, au fost anumite probleme cel puțin în această privință, cu partea
economică, gestiunea și așa mai departe, și chiar v-aș ruga să acordați mare atenție
ocupării acestui post.
Să știți că activitatea medicală, deși se desfășoară normal, ea are nevoie
de sprijin din partea conducerii și a acestui compartiment economic ca să-și
desfășoare cum trebuie activitatea. Să știți că este o industrie și o industrie greu de
gestionat, chiar dacă avem medici buni profesioniști care își desfășoară activitatea
într-o manieră corespunzătoare de cele mai multe ori. Partea acesta fiind neglijată
avem mari probleme cu gestionarea fondurilor și cu controalele care vin
întotdeauna și verifică mai mult partea economică, decât partea medicală.
Vă rog!
Dl Marian Tudor Nistor
Am și eu o întrebare. Pentru transformarea din birou în serviciu și aveți
cinci posturi, nu ar trebui să fie șapte plus unu...
Dna Elena Ion
Sunt funcții contractuale, de natură contractuală, spitalele nu au funcții
publice, iar acea obligativitate pentru un anume normativ pentru birou și pentru
serviciu este pe Legea statutului funcționarilor publici.
Pe Legea nr. 95 nu avem niciun fel de restricții.
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Dna AnaMaria Șerban
Intră pe legi speciale, pe Ordine de Ministru.
Dl Marian Tudor Nistor
Mulțumesc frumos!
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, este foarte bună observația. Și eu știam la fel, șapte plus unu ca să
formăm un serviciu.
Dna Elena Ion
Și cinci plus unu pentru birou. Dar sunt reglementări stricte numai
pentru...
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu trece de doamna Nușa, stați liniștiți. Doamna Nușa este mai aprigă ca
orice funcționar pe care îl cunoașteți dumneavostră. Până și colegii dumneaei o
consideră mult prea aprigă. A fost doamna care nu a vrut să le acorde sporurile
conform Deciziei CCR și nu a vrut să semneze cu Sindicatul. Ceea ce s-a și...
Dna Elena Ion
Am avut un dubiu din punct de vedere legislativ, nu a fost din rea-voință.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot, având în vedere faptul că
ne încadrăm în bugetul aprobat, în numărul de posturi aprobat, în funcțiile de
conducere deja aprobate, nu modificăm decât în funcție de necesitățile curente ale
Spitalului, între compartimente anumite funcții pe care le considerăm necesare
pentru a desfășura activitatea într-o manieră corespunzătoare.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Așa cum vă spuneam la începutul ședinței, proiectul nr. 11 - „Proiect de
hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Prahova cu Inspectoratul de Jandarmi
Județean Prahova, în vederea finanțării campaniei „ÎMPREUNĂ PENTRU
STOPAREA ACCIDENTELOR MONTANE!”.
Este vorba de o asociere pentru a le achiziționa aceste echipamente
necesare pentru dumnealor, în vederea desfășurării activității în zona noastră
montană.
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Așa cum v-am și stipulat în expunere, este vorba de o sumă de 10.000 lei.
Eu am spus, este mai mult un ajutor simbolic, astfel încât să îi recompensăm pentru
faptul că tot timpul au grijă de acestă zonă și au grijă de ce se întâmplă în această
zonă montană împreună cu cei de la Salvamontul județean Prahova.
Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun atenției și
votului. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Pentru că este o ședință ordinară, dacă există ceva de discutat la Diverse?
V-aș ruga domnii consilieri, vă rog, domnul Ionică!
Dl Eugen Ionică
Mulțumesc!
Profit de ocazie că este doamna manager de la Spitalul de Obstetrică
Ginecologie și vreau să întreb dacă pentru profesia de moașă s-au rezolvat
problemele de salarizare, că știu că profesia de moașă nu era asimilată cu asistenții,
aveau o problemă din punctul acesta de vedere. Este vorba de anexa aceea...
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Ionică, sunteți un om bine informat datorită soției.
Doamna Nușa!
Dl Eugen Ionică
Credeți, domnul președinte, că am nevoie să fiu informat de soție?
Dl Bogdan Andrei Toader
Câteodată, eu cred că da.
Dl Eugen Ionică
Credeți-mă că nu. În problemele acestea niciodată.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dna Elena Ion
Am înțeles că prin Ordin al Ministrului Sănătății sunt asimilate
asistentului medical și moașele. De fapt sunt supraspecializate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci prin Ordin al Ministrului Sănătății s-a rezolvat această problemă.
Dacă nu s-a dat sigur se va da.
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Până vom scoate noi la concurs aceste posturi aprobate astăzi de către
dumneavoastră...
Dna Elena Ion
Nu s-a rezolvat cu farmaciștii, cu biochimiștii.
Dl Bogdan Andrei Toader
Exact. Farmaciștii, biochimiștii de laborator încă nu s-a rezolvat, va fi o
problemă. Din acest motiv sindicatele sunt sigur că vor apăra drepturile acestor
categorii sociale și...
Deci sunt sigur că se va rezolva aceste situații punctuale și în privința
farmaciștilor, și biochimiștilor de laborator, astfel încât toată lumea să știe pentru
ce se prezintă la muncă și să nu fie diferențe între angajații acestei instituții.
Dl. Eugen Ionică
Aș vrea să fac o completare. Ideea este că nu am întrebat întâmplător
fiindcă am urmărit și nu trebuia să-mi spună cineva cu privire la moașe și
asistente...
Problemele mari care vor apărea cu salarizarea le vom discuta cu altă
ocazie, pentru că o să avem noi o problemă ca și Consiliu județean. Dar o să vedem
aceasta după ce vor apărea fluturașii, după ce se va vedea care sunt nivelurile de
sporuri și după ce vom vedea...
Dl Bogdan Andrei Toader
Sporurile sunt plafonate la 30%.
Dl Eugen Ionică
Corect, numai că vor exista niște inegalități care vor afecta categorii de
salariați din cadrul Spitalului și senzația mea este că Guvernul încearcă să scoată cu
mâna autorității publice „cartoful fierbinte” al salarizării aceasta, pe care au gândito. Dar, o să vină momentul în care vom putea.
Dl Bogdan Andrei Toader
Stimate coleg, vreau să vă spun că toate guvernele au încercat să facă
acest lucru, inclusiv atunci când ne-au pasat nouă spitalele, cu atribuții în
gestionarea lor și fără a ne da și fondurile necesare sau o sursă de finanțare. Toate
guvernele au făcut-o. Vom rezolva aceste probleme punctuale și, bineînțeles, prin
dialog și consens, pentru că dacă este să acceptăm anumite adevăruri, doctorii, în
acest moment, au salarii nete între 8.000 și 15.000, chiar și 20.000 lei.
Acum, dacă dumneavoastră, pe lângă acești 8.000 net, pe care îi primesc,
doresc și sporuri de 68%, cum sunt în acest moment la Spitalul Județean sau de
70...
Cât aveți doamnă? Cât are OG?
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Dna Elena Ion
În ianuarie au avut 50,65 și în februarie 49,65.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci nu se poate și salariu și spor. La un moment dat cred că este mai
corect să fie retribuiți cum se cuvine pentru munca prestată. Nu în funcție de câte
ore, de câte gărzi, să fie o bătălie acerbă să aibă gărzi. Este normal ca fiecare care
se duce la locul de muncă să știe pentru ce se duce la locul de muncă și pentru ce
desfășoară acea muncă și cu ce salariu pleacă în fiecare lună constant, nu fluctuant.
Mie așa mi se pare normal.
Dl Eugen Ionică
Așa și este, numai că nu cred că este normal ca să vină cineva să-ți
spună: „Știi, dacă ai depășit plafonul ești responsabil tu ca autoritate!”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, și eu sunt în aceeași măsură de acord cu dumneavoastră, pentru că
singurul responsabil este ordonatorul principal de credite. În special sunt eu și
amenda vine pe persoană fizică până la 20.000. Doamna Nușa?
Dna Elena Ion
20.000 lei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ați vrea să fim solidari? V-ați dori să fim solidari la această...
Vă rog, domnul Neaga, ca și reprezentant al Sindicatelor!
Dl Gheorghe Neaga
Da. Domnule președinte, o întrebare!
Eu m-aș putea înscrie la concursul acesta?
Dl Bogdan Andrei Toader
De moașă?
Dl Gheorghe Neaga
Tocmai m-a făcut cineva moș.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă aveți studiile necesare sunt sigur că dosarul dumneavoastră ar putea
fi acceptat.
Bun. Dacă mai sunt alte comentarii la Diverse, alte propuneri? Vă rog,
domnul Răducanu!
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Dl Nicușor Răducanu
Domnul președinte, vreau să vă întreb dacă bugetul Consiliului județean
are fonduri pentru implementarea Strategiilor digitale între funcționarii publici și
cetățeni pe nivelul comunicare, la nivel comunicare?
Dl Bogdan Andrei Toader
Bugetul Consiliului județean Prahova are fondurile necesare pentru orice
proiect care este gândit și fezabil care beneficiază de o analiză prealabilă. Nu cred
că sunt foarte multe. Bun, dacă ne dorim ceva să se rotească după soare, după lună,
s-ar putea să nu avem. Dar, la ce tip de proiect vă referiți, ca să știm exact?
Dl Nicușor Răducanu
Am văzut o adresă aici la mine, pe masă, privind o invitație la SAP
România, care se ocupă cu implementarea soluțiilor de software în comunitate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ce fel de software?
Dl Nicușor Răducanu
O adresă, o invitație de participare la o discuție pe tema…
Dl Bogdan Andrei Toader
Numai unii au primit?
Dl Nicușor Răducanu
… pe tema „Strategiilor digitale”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Să știți că noi am implementat de-a lungul timpului mai multe proiecte
europene pentru a veni în sprijinul cetățeanului, astfel încât platforma noastră online, aici vorbim de SIUGRC, unde se pot depune documente de urbanism on-line
și se poate primii un răspuns în privința documentelor, dacă sunt cele care trebuie
sau dacă necesită completări.
Avem un proiect Registru agricol în implementare în care mai multe
localități din județul Prahova unesc registrul agricol, astfel încât un cetățean dacă se
mută de pe raza teritorială a unei unitți administrativ-teritoriale în alta să plece cu
tot cu rolul aferent, cu tot cu impozit, cu tot.
Deci, avem câteva proiecte, dar aici, nu știu…
Dl Nicușor Răducanu
Corect. Bănuiesc că trebuie ca cineva din cadrul Consiliului județean să
participe.
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