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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 21 iulie 2020, ora 15,00  
 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 217 din 17.07.2020 
a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 30 consilieri județeni: 
Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, 
Bănică Alexandru, Bellu Claudiu Mihai, Chelan Gabriel Bogdan, Ciolac Dan, David 
Simona, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș-Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai-Viorel, 
Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, 
Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Papuc 
Rodica-Mariana, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popovici Elisabeta,  
Sprîncenatu Nicoleta, Toma Horia-Victor și Tudora Dorin. 
 Au lipsit domnii consilieri județeni, Dumitru Cristian, Răducanu Nicușor, Stoian 
Sorin George, Tomoșoiu Adrian, Tudoran Lorin-Gabriel și Viter David-Andrei. 

La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, 
secretar general al județului Prahova. 
 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: dna 
Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Alina 
Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 
publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice și dl Marius 
Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă. 
 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Eliza Grecu, directorul 
executiv adjunct al Direcției economice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv 
adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă și dl Constantin Savu, consilier în cadrul 
Compartiment Control al președintelui.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Buna ziua! 
 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 
 Mulțumesc. 
 

X 
X                    X 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult! 
 Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi în integralitatea ei?  
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului județean 
Prahova din data de 16 iunie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2020 - 
inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului General actualizat aferent 
proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești” și modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 137/16.10.2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Prahova 
nr. 125/16.09.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Primul punct pe ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului județean Prahova din data de 16 iunie 2020”. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi „pentru” și o abținere 
(Domnul consilier județean Ionică Eugen) 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe 
anul 2020”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 

…Noi alocasem mai mult, parcă? 
 
Dna Maria Dovîncă 

 Alocasem mai mult, da! 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
Pentru că cerusem 8 milioane... 
 
Dna Maria Dovîncă 

 Da. 
  
 (Consilierii județeni, Sprîncenatu Nicoleta și Bellu Claudiu Mihai participă la 
lucrările ședinței) 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
Și am alocat 800 mii și vor modificare, din cei 800 mii. 
Vă rog! 
 
Dna Maria Dovîncă 

 Printr-o altă adresă trimisă de Direcția de Sănătate Publică, a fost majorat bugetul 
județului cu suma de 1.100 mii lei, bani veniți pentru decontarea cheltuielilor privind 
carantina în județul Prahova. 
 De asemenea, la Spitalul Județean mai avem o redistribuire între... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
Corect. 
 
Dna Maria Dovîncă 

  Este vorba de o sumă de 2 milioane lei, între ,,Programul de aparatură medicală”, 
program care urma să se deconteze din fonduri europene, alocat la nivelul județului, și 
majorarea proiectului ,,Extindere și reabilitare ambulatoriu”.  
 Și cam atât. Cam acestea sunt modificările pe care le propunem pentru rectificarea 
bugetului județului, pe această lună, deocamdată. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
Dar ați făcut și modificarea: să luați de la acea cofinanțare de 800 mii și să-i lăsați 

bani pentru achiziționarea a încă unui aparat Real-Time PCR? 
 
Dna Maria Dovîncă 

 Da, aceasta se regăsește în propunerea de rectificare făcută de Spitalul Județean. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
Perfect.  
 Eu cred că ați înțeles. În principiu sunt sumele venite din partea Guvernului, cu 

care ne actualizăm bugetul și modificări între capitole…  
Dacă este vorba de cele 2 milioane lei cu care micșorăm propunerea inițială, este 

vorba de faptul că am spus să mergem pe accesarea de fonduri, nu să achiziționăm noi 
înainte și să decontăm... 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc.  
 Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului General 
actualizat aferent proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
...S-a prezentat cineva? 
 
Dl Marius Constantin Nicolae 
Nu. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Niciodată nu s-a prezentat vreun ofertant. Am decis să mergem către proiectant să 

actualizăm devizul, pentru că undeva trebuia să existe o problemă dacă pentru o astfel de 
lucrare nu s-a prezentat niciun ofertant. Și proiectantul a actualizat devizul și aceasta este 
propunerea pe care v-o fac, de actualizare a devizului, cu suma de…? 

 
Dl Marius Constantin Nicolae 
2.017 mii, cea care este scrisă...  
 
(Domnul consilier județean Lungu Adrian participă la lucrările ședinței) 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Știu, dar voiam să spuneți ca să rămână pe stenogramă. 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă sunt comentarii la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, vă supun la vot.  Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
județean Prahova nr. 125/16.09.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 
de proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 
 

Dl Marius Constantin Nicolae 
Se modifică hotărârea precedentă și noua valoare a proiectului este de 13 milioane 

lei. Valoarea neeligibilă crește de la aproape 400 mii cu cei 2.017 mii lei. Contractul de 
finanțare stipula încă de la început că orice majorare a cheltuielilor va fi susținută de  
beneficiarul aplicant. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
 Din păcate așa este. 
 
Dl Marius Constantin Nicolae 
Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Mulțumesc. 
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Comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la vot. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
   

 
Ședința s-a încheiat la ora 15,15. 
 
 
 
  Președinte,                 Secretar general, 
 Bogdan Andrei Toader                                                Hermina Adi Bîgiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


