ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova
din data de 21 mai 2021, ora 11:00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 431 din
20.05.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnii:
Tudone Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului
județean Prahova și următorii 32 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu,
Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea
Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac
Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna
Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță BeatriceAlexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen,
Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian,
Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Samoilă Nicolae,
Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu
Andrei-Cosmin.
La ședința Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova.
Au lipsit domnii consilieri județeni: Matache Dumitru-Dan și Pințoiu AlinValentin.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de
drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova au
participat: dna Anna Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean
Prahova și dl Dorin Ilian Lețea, directorul executiv al Direcției Proiecte cu
Finanțare Externă.
Dl Dumitru Tudone
Bună ziua!
Facem întâi prezența, da?
X
X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnii Tudone
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean
Prahova și consilierii județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian,
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil,
Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin RăzvanConstantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu
Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela1

Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana
Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran
Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
X
X

X

Dl Dumitru Tudone
Bună ziua și La mulți ani, tuturor sărbătoriților!
Suntem 33 prezenți, din 37 - suntem statutari. Declar deschisă ședința.
În acest sens, supun la vot proiectul ordinii de zi, cu un singur punct: Proiect
de hotărâre privind avizarea „Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă al Județului
Prahova.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind avizarea „Planului Teritorial pentru o
Tranziție Justă (PTTJ) al Județului Prahova - inițiat de domnul Dumitru Tudone,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Dumitru Tudone
Ordinea de zi a fost aprobată.
(Domnul consilier județean Teju Sorin participă la lucrările ședinței
Consiliului județean).
Dl Dumitru Tudone
Trecem la discuții.
Dacă sunt discuții și observații pe proiectul supus atenției?
Domnul Apostolache!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Bună ziua!
În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care au realizat acest ,,Plan”,
pentru faptul că au inclus ,,Universitatea” din Ploiești în acest document și au oferit
un rol extrem de important. Sper ca legătura cu ,,Universitatea” să fie foarte strânsă,
legătura administrației locale și județene, și să realizăm împreună tot ceea ce ne-am
propus pentru dezvoltarea Județului Prahova, mai ales că ați subliniat că
,,Universitatea” poate să îndeplinească un rol decisiv în atingerea obiectivului
strategic stabilit în ,,Plan” și să devină, în egală măsură, un pol de creștere.
Încă o dată, ca membru al Comunității Academice, vreau să vă mulțumesc
pentru acest lucru.
Totodată, aș vrea să vă rog, înainte de a trimite documentul la București, să
vă mai uitați o dată pe el, pentru că mai sunt scăpări în ceea ce privește redactarea.
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Sunt anumite cuvinte cărora le lipsesc litere, sunt litere în plus la unele cuvinte, sunt
cuvinte legate, da?
Și încă un aspect: am văzut la pagina 63 că în continuare apare: ,,Strategia de
dezvoltare durabilă - în curs de elaborare”.
Documentul pe care l-am primit pe email, aseară, cuprinde acest lucru.
Dna Anna Maria Vasile
O să facem modificările pe care le-ați solicitat.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Dacă mai sunt alte observații?
Dl Emil Calotă
Domnule președinte...
Dl Dumitru Tudone
Vă ascultăm, domnule Calotă!
Dl Emil Calotă
...ar fi fost de dorit, urmare a ședinței de ieri, ca executivul care a lucrat
eventuale modificări, îmbunătățiri, corecturi, adaosuri, pozitive la materialul pe care
l-am criticat destul de mult, ieri, și eu și colegii mei care au intervenit, ar fi trebuit
să facă precizări privind noutățile între materialul de ieri și materialul de astăzi,
pentru că altfel, ne găsim în poziția ușor ridicolă, de a vota ceea ce ieri am respins
sau am amânat la vot.
Rugămintea mea, ar fi..., iată, ce spunea mai devreme domnul Apostolache,
eu am avut asigurări, după ce am stat un pic..., am lucrat cu băieții de la Direcția de
resort, am avut chiar asigurări că la pagina 63 se va preciza și HCJ-ul prin care
,,Strategia de Dezvoltare Durabilă”...
Dna Anna Maria Vasile
S-a corectat la o pagină și s-a uitat la cealaltă pagină.
Dl Emil Calotă
...și chestiunea aceasta nu s-a întâmplat.
Ceea ce înseamnă că, vorba unui vechi om de litere: ,,Una vorbim și alta
fumăm”.
Dna Anna Maria Vasile
Este la pagina 37. S-a modificat.
S-a uitat la pagina 63. Este modificat.
Uitați-vă la pagina 37 din document, este modificată!
S-a uitat la pagina 63, pe care în mod evident o vom modifica.
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Dl Dumitru Tudone
S-au auzit, domnule Calotă, discuțiile din sală?
Dl Emil Calotă
Da.
Am auzit, dar în afară de această precizare, poate că ar mai fi fost și altele
necesare pentru a ne face pe toți să votăm în deplină cunoștință de cauză.
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Vis-a-vis de ceea ce ați spus dumneavoastră, vreau să precizez că în Raportul
Direcției de resort au fost enumerate toate adăugirile și completările de la Strategie,
în urma discuțiilor cu colegii. În Raport, sunt identificate toate acele observații, în
urma discuțiilor de ieri, vis-a-vis de forma noului proiect.
Mai sunt observații din partea colegilor?
Domnul Apostolache, vă rugăm!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Am uitat să precizez și faptul că eu cred că nu ar fi rău și să subliniem textele
care fac vorbire de o ,,Universitate”, să le bolduim, pentru a evidenția mai mult.
Nu știu dacă este vreo problemă, din acest punct de vedere,...
Dna Anna Maria Vasile
Nu e nicio problemă.
Dl Mihai Cristian Apostolache
...dar cred că ,,Universitatea” poate să ne ajute foarte mult în demersurile
noastre și aspectele legate de ,,Universitate” sunt prezentate în două părți ale
,,Planului” și cred că în ambele ar trebui să bolduim un pic textul, da?
Dna Anna Maria Vasile
Sigur, nicio problemă.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
A fost reținută și această observație, de colectiv?
Dna Anna Maria Vasile
Da.
Dl Dumitru Tudone
Dacă mai sunt alte observații?
Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este împotrivă? Abțineri?
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Cu 34 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Mulțumim pentru participare.
La mulți ani tuturor sărbătoriților, membrilor familiilor și prietenilor.
O zi bună!

Ședința s-a încheiat la ora 11:20.

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Dumitru Tudone

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu
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