ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova
din data de 23 noiembrie 2020, ora 13,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 386 din
23.11.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 25
consilieri județeni: Apostol Constantin-Cristian, Apostolache Mihai Cristian,
Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Chelan
Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin,
Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu Sorin, Godeanu MihaelaMagdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana
Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana,
Petrache Adrian, Samoilă Nicolae, Teju Sorin, Tudora Dorin și Tudoran LorinGabriel.
Au lipsit doamnele consilier județean Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra și
Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni Ardeleanu Vasile, Enescu RareșDan, Pințoiu Alin-Valentin, Toader Bogdan-Andrei, Tudone Dumitru și Țurcanu
Andrei-Cosmin.
La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi
Bîgiu, secretarul general al județului Prahova.
De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii
invitați: dl Pițigoi Ioan-Adrian, 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 Ioniță Corneliu Adrian, directorul executiv al Direcției tehnice.
Dl Bogdan Andrei Toader
Stimați colegi, noi am decis să ieșim, am stat prea mult, am așteptat. Dacă se
face o reconvocare, cu mare plăcere vom fi și noi alături de dumneavoastră. O zi
bună!
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua stimați colegi, facem prezența. Suntem 26, scuze de întârziere am
avut probleme tehnice, nu o să se mai întâmple. Am trecut prezența?
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Dna Hermina Adi Bîgiu
Nu, trebuie să o facem nominal.
X
X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: Dumitrescu
Iulian, președintele Consiliului Județean Prahova, Apostol Constantin-Cristian,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și consilierii județeni: Apostolache
Mihai Cristian, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius
Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin RăzvanConstantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu Sorin, Godeanu
Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea
Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana,
Petrache Adrian, Samoilă Nicolae, Teju Sorin, Tudora Dorin și Tudoran LorinGabriel.
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc!
Suntem 26 persoane prezente. Vă mulțumesc frumos. Ordinea de zi ați
primit-o. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt
voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 110/2020 privind asocierea județului Prahova cu
localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe
anul 2020 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
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 Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.

2

Dl Iulian Dumitrescu
Primul punct pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea unor
prevederi ale hotărârii Consiliului județean privind asocierea județului Prahova cu
localități din județ precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova în
vederea realizării unor obiective de interes public. Aviz de la Comisiile nr. 1 și 6.
Dacă sunt întrebări? Nu sunt întrebări.
Am distribuit niște sume, au solicitat anumite localități să se mute de la un
obiect de investiții la altul, în cadrul parteneriatelor.
Supun la vot. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.
Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
La punctul nr. 2 avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al județului. Aviz comisiile nr. 1 și 6. Doamna director economic spuneți vă
rog 2, 3…. Dacă cineva vrea să ia cuvântul pe acest subiect? Dacă nu o să o rog
întâi pe doamna director economic să ne spună despre ce este vorba.
Dna Maria Dovîncă
Bună ziua, în prezentul proiect de hotărâre propunem, având în vedere
economiile înregistrate în lista de investiții și în programul de reparații, în total 1912
mii lei, propunem majorarea cheltuielilor către Spitalul județean, a transferurilor
curente pentru realizarea unor servicii de spălătorie, echipamente de protecție, piese
de schimb.
De asemenea propunem majorarea la capitolul de studii – proiecte, în vederea
achiziționării unor servicii de consultanță pentru depunerea unor eventuale proiecte
pe fonduri europene, propunerea de majorare este cu suma de 500 mii lei.
De asemenea, în cadrul proiectelor de asociere propunem majorarea
contractului de asociere cu primăria Sinaia, este vorba de achiziția a 2 paturi de ATI
în cadrul programului de 5 paturi, în valoare de 90 de mii.
De asemenea, pentru Biblioteca județeană, pentru achiziționarea unui scanner
pentru conservarea bunurilor, este vorba de scanarea unor materiale vechi pentru
conservarea patrimoniului.
Și de asemenea asigurarea cofinanțării, suma nu este mare, 6 mii lei pentru un
proiect la Centrul Județean de Asistență Educațională.
Cam în acestea constă proiectul nostru de rectificare.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc, doamna director! Dacă cineva dintre colegi vrea să ia cuvântul,
sau de la comisii? Nu.
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Dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre. Dacă sunt voturi
împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Mulțumesc. Abțineri? În concluzie proiectul
de hotărâre a fost adoptat.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc! Încă o dată vă cer scuze pentru întârziere și spor la treabă.
Succes în campanie, numai bine!
Ședința s-a încheiat la ora 13,30.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu
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