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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 23 septembrie 2020, ora 15.00  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 286 din 18.09.2020, 

a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 18 consilieri județeni: 

Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Bănică Alexandru, Dumitru Mihaela 

Carmen, Enescu Rareș Dan, Ilie Mihai Viorel, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca 

Darius Dumitru, Nică Justinian Feodor, Petcu Monica, Pîrvu Ionel, Radu Ioan Sergiu, 

Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian și 

Viter David Andrei. 

 Au lipsit doamnele consilier județean: David Simona, Papuc Rodica Mariana și 

Popovici Elisabeta și domnii consilieri județeni: Pătrașcu Vasile, Bellu Claudiu Mihai, 

Chelan Gabriel Bogdan, Ciolac Dan, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, 

Ionică Eugen, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Răducanu 

Nicușor, Tudora Dorin și Tudoran Lorin Gabriel, precum și dna Pepelea Mariana, 

supleant pe lista Partidului – Alianța Liberarilor și Democraților la alegerile pentru 

Consiliul Județean din 5 iunie 2016. 

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 Livia Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dna Elena 

Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și dl Marius Cătălin 

Argăseală, directorul general al S.C. ,,Ploiești Industrial Parc” S.A..  

 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; dna Andreea Magdalena Năchilă, 

șeful Serviciului proiecte cu finanțare externă din cadrul Direcției proiecte cu finanțare 

externă; dna Gabriela Lucia Bucurică, consilier la Biroul, cultură, învățământ, mass-

media, sport-tineret, ONG-uri, turism; dl Mihail Minescu, profesor universitar doctor 

inginer al Universității Petrol-Gaze din Ploiești și dna Mariana Grigore, economist la 

S.C. ,,Ploiești Industrial Parc” S.A.. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Avem cvorumul necesar pentru a începe ședința… 

 Mi-ar fi plăcut să fie o ședință unde să participe absolut toți reprezentanții care au 

făcut parte din Consiliul județean, pentru că este normal să închidem acești 4 ani exact 

așa cum i-am început, da, printr-o colaborare. Mi se pare normal să colaborăm, toate 

proiectele sunt proiecte pentru cetățeni, sunt proiecte normale, iar lipsa dumnealor de 
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aici mă face chiar să mă gândesc că nu sunt interesați de ceea ce se întâmplă în județul 

nostru.  

 Dacă sunteți de acord, să ne ridicăm pentru Imnul de Stat. 

 Mulțumesc. 

 

X                                                      X 

 

X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, avem propuneri privind 

suplimentarea: proiectul nr. 12, proiectul nr. 13 și proiectul nr. 14. 

 Proiectul nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul 

Județului a cheltuielilor reprezentând 10% din valoarea a șase aparate (roboți) de 

dezinfecție cu lumină pulsată UV-XENON necesare Spitalului Județean” - proiect 

inițiat de către subsemnatul. Este vorba de un proiect pe care îl avem împreună cu 

Ministerul Sănătății. Ei cofinanțează 90%, noi trebuie să asigurăm 10%. Este un proiect 

de aparatură medicală. Am mai avut astfel de proiecte. 

 Proiectul nr. 13 este un proiect foarte important - ,,Proiect de hotărâre privind 

asocierea Județului Prahova cu Universitatea Petrol - Gaze în vederea realizării 

proiectului ,,SISTEM HIBRID DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ FOLOSIND 

ENERGIA GEOTERMALĂ”. Este deja semnat contractul de finanțare cu privire la 

acest proiect. Noi, la fel, cofinanțăm proiectul. 

 Proiectul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de 

consilier județean” - proiect inițiat de către subsemnatul.  

 Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate, din cei prezenți. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi, 

cu 18 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Avem în acest moment 18 prezenți, dintr-un total de 35 validați. 

 Și acum, ordinea de zi în integralitatea ei. 

 Cine este pentru? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule președinte, eu nu particip la vot la punctul nr. 5, punctul cu Parcul 

Industrial Ploiești. 

 

 Dl Sorin George Stoian 

 Nici eu nu particip, domnule președinte! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. 

 Domnul Stoian Sorin și domnul Rareș Enescu nu vor participa la punctul nr. 5.  
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 Cine este pentru proiectul ordinii de zi în integralitatea lui? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 18 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 08 septembrie 2020. 

2. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului 

Județean Prahova din data de 11 septembrie 2020. 

3. 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. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean 

Prahova referitoare la darea în administrare a unor bunuri imobile ce aparțin 

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

președintele Consiliului Județean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

rectificat pe anul 2020 pentru Societatea ,,Ploiești Industrial Parc” S.A. -  inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant  în Consiliul director 

al Fundației „Constantin Stere” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Zi pentru copii aflați în 

situație de risc de separare de părinți în cadrul Complexului de Servicii ,,Sfânta Maria” 

Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea, prin reorganizare, a Centrului 

Gaudeamus în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ,,Sf. Filofteia” Câmpina, 

instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Primire în Regim de 

Urgență din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ,,Cireșarii” Ploiești, instituție 

fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea  și completarea Hotărârii nr. 20/2020 

a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 
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12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul Județului 

Prahova a cheltuielilor reprezentând 10% din valoarea a șase aparate (roboți) de 

dezinfecție cu lumină pulsată UV-XENON necesare Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 

13.  Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploiești în vederea realizării proiectului ,,SISTEM HIBRID DE 

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ FOLOSIND ENERGIA GEOTERMALĂ” - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

14.  Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilier județean - 

inițiat de  domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Primul punct - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Prahova din 08 septembrie 2020”. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 18 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 2 - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, de 

îndată, a Consiliului Județean din 11 septembrie 2020”. 

 Cine este pentru? 

 

 Dl Adrian Tomosoiu 

 Eu nu particip la vot, pentru că nu am fost. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

  Nici eu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Două voturi de ,,abținere”, pentru că nu au participat la ședință, din cei 18 

prezenți. 

 Împotrivă? 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 16 voturi „pentru” și două 

,,abțineri” (Domnii consilieri  județeni Toma Horia Victor și Tomoșoiu Adrian) 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu acordul dumneavoastră, aș valida consilierii, acum. Este în regulă?  

 Dacă tot a venit domnul Radu, mi se pare normal să începem cu acest punct. 

 Vă cer permisiunea și votul pentru a vota proiectul nr. 14, cu privire la validarea 

unor mandate de consilier județean. Sunteți de acord? 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 18 voturi 

„pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc. 

 Domnul Enescu, vă rog! 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule președinte, dragi colegi, dați-mi voie să vă prezint Raportul! 

    ,,Comisia de validare, aleasă conform hotărârii nr. 91 din 29 iunie 2016 a 

Consiliului județean, cu modificările și completările ulterioare, întrunită în ședință…”, 

cu greu întrunită în ședință, ,,...a constatat următoarele…” Și mulțumesc colegilor din 

comisia de validare pentru că au putut să vină. 

,,Conform:  

- Ordinului nr. 297/25.08.2020 emis de Prefectul județului Prahova, mandatul 

de consilier județean al domnului Ardeleanu Vasile a încetat și a fost declarat 

vacant locul acestuia în Consiliul Județean; 

- Ordinului nr. 298/25.08.2020, al Prefectului județului Prahova, mandatul de 

consilier județean al domnului Pințoiu Toma a încetat și a fost declarat vacant 

locul acestuia în Consiliul Județean; 

Ca urmare a vacantării a două locuri de consilier județean, deținute de Partidul 

Alianța Liberalilor și Democraților, se impune examinarea îndeplinirii cerințelor de 

eligibilitate de către primii supleanți pe lista acestui partid la alegerile pentru Consiliul 

Județean din 5 iunie 2016. 

Comisia de validare, analizând această listă de candidați constată următoarele: 

- Domnul Nemeș Constantin, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și 

Democraților, a renunțat la această calitate, cu adresa înregistrată la Consiliul Județean 

Prahova cu nr. 17478/09.09; 

- Prin Hotărârea nr. 3/20.08.2020 a Biroului Politic Teritorial al filialei ALDE 

Prahova, se atestă că doamna Topală Claudia Mihaela nu mai este membră a partidului, 

înregistrată la Consiliul Județean cu adresa nr. 17478/09.09.2020; 

- Organizația Județeană a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților atesta 

apartenența politică la acest partid a doamnei Pepelea Mariana și a domnului Radu Ioan 

Sergiu, următorii supleanți, fiind îndeplinită astfel cerința expres prevăzută de lege în 

acest sens. 

Ca urmare a examinării  realizate, Comisia de validare a constatat că doamna 

Pepelea Mariana și domnul Radu Ioan Sergiu îndeplinesc și celelalte condiții de 

eligibilitate prevăzute de lege. 

În raport de cele prezentate, comisia de validare propune: 

- constatarea renunțării la calitatea de supleant pe lista ALDE la alegerile din 5 

iunie 2016 a domnului Nemeș Constantin; 

- Invalidarea  alegerii  în calitate de consilier județean a doamnei Topală 

Claudia Mihaela ca urmare a faptului că nu mai este membră a Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților; 

- Validarea mandatelor de consilier județean al doamnei Pepelea Mariana și al 

domnului Radu Ioan Sergiu, supleanți pe lista ALDE”. 

Semnează, trei, din patru membrii. 
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Mulțumesc. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 18 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Radu, vă rog! 

 

Dl Ioan Sergiu Radu 

 ,,Subsemnatul, Radu Ioan Sergiu, consilier în cadrul Consiliului Judeţean 

Prahova, în conformitate cu prevederile art. 32, art. 34 și art. 90 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și de art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața 

Consiliului judeţean următorul jurământ: 
 

Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Prahova. Aşa 

să-mi ajute Dumnezeu!”  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumim foarte mult! 

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Felicitări! Acum o să participați la ședință în calitate de consilier. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Din acest moment, domnule Radu, aveți drepturi depline. Dacă ar mai exista o 

ședință, v-am repartiza într-una din comisiile Consiliului județean. 

 Acum, revenind la ordinea de zi, proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al Județului și a bugetelor unor instituții de sub 

autoritatea Consiliului Județean”. 

 Întrucât s-a scris în presă că vom da un ,,tun” de 88 milioane lei, așa am citit... Nu 

cred că mai avem acești bani, dar... 

 Vă rog, doamna Eliza, spuneți-ne în ce constă de fapt rectificarea noastră! 

 

 Dna Eliza Grecu 

 Deci, rectificarea bugetului propriu al județului de la această dată, este motivată 

de solicitarea Spitalului Județean de Urgență privind necesarul cofinanțării cotei de 

10% a Consiliului Județean, în vederea achiziționării de aparatură medicală, în 

parteneriat cu Ministerul Sănătății. Fondurile au fost alocate prin redistribuire din 

sumele rămase neutilizate de la unele obiective de investiții, din cadrul listei de 

investiții a județului Prahova și a listei de investiții a Spitalului Județean de Urgență. 

Suma a fost asigurată din aceste obiective de investii, în valoare de 412  mii lei, urmând 

pentru diferența de 180,19 mii lei, amendamentul pe care îl veți prezenta 

dumneavoastră. Și totodată, la solicitarea unor direcții și unități ale Consiliului 
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județean, au fost redistribuite în limita fondurilor bugetare alocate inițial, redistribuiri 

între capitole, articole și alineate, funcție de necesități și funcție de execuția la această 

dată. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult. 

 Totalul rectificării, cât este? 

 

 Dna Eliza Grecu 

 Totalul rectificării… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este 591 mii? 

  

 Dna Eliza Grecu 

 Da, din care 412 mii au fost din redistribuirea obiectivelor de investiții pe care le-

am menționat și 180,19 mii din excedentul rezultat la finele anului 2019... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din acei 88 milioane. 

 

 Dna Eliza Grecu 

 Din acei 88 care sunt deja împărțiți pe obiective de investiții și pe proiecte cu 

finanțare externă. ? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, asigurarea cofinanțării la multe alte proiecte.  

 Asta doar ca să clarificăm situația acelui, cu ghilimelele de rigoare, ,,tun” despre 

care domnii liberali au făcut referire. 

 Revenind, amendament: 

 ,,Având în vedere solicitarea Spitalului Județean nr. 42.370/23.09.2020 privind 

suplimentarea ,,subvenției din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital 

din domeniul sănătății” cu suma de 180 mii lei, propun alocarea acestei sume din 

excedentul înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, astfel: 

- Capitolul 66.02 - Sănătate                                        +180,19 mii lei; 

 Spitalul Județean -  Transferuri de capital (cod 51.02),   +180,19 mii lei; 

                                     - Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor 

de capital în domeniul sănătății (cod 51.02.28)                       +180,19 mii lei”. 

  

 Dna Eliza Grecu 

 Plus 412... 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exact! 

 ,,Deficitul în sumă de 88.380,84 mii lei se va finanța din excedentul înregistrat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2019”. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 …Aceia sunt banii noștri din excedent, care sunt deja împărțiți pe diverse lucrări: 

cofinanțarea la Pasajul Buda; cofinanțarea la ceea ce înseamnă Masterplanul de apă și 

canalizare; cofinanțarea la...  

 Dacă mă întrebați… Noi, dacă mâine avem nevoie de un milion de lei, trebuie să 

facem rectificare și să luăm de la aceste lucrări, care poate nu vor cheltui atât de mult, 

dar vedem ce ne rezervă viitorul. Bani există, avem acest excedent, sunt  economiile 

noastre din 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, bani pe care îi strângeam pentru extinderea 

Spitalului Județean. Dar, între timp au apărut multe proiecte care au nevoie de 

cofinanțare.  

 ,,Spitalul Județean de Urgență: 

 Venituri - Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital 

din domeniul sănătății (cod 43.10.14)                   + 180,19 mii lei; 

 Cheltuieli -    Cheltuieli de capital (cod 70)   +180,19 mii lei;  

- Active fixe (,,mașini, echipamente și mijloace de transport” –  

aparatură medicală (cod 71.01.02)                         + 180,19 mii lei; 

 Influențele prezentate se vor modifica corespunzător listei obiectivelor de 

investiții a Spitalului Județean Prahova, Programului de investiții pe grupe de investiții 

publice și surse de finanțare (Anexa nr. 185) și fișa obiectivului de investiții ,,Dotări” 

(Anexa 191)”.  

 Este vorba despre acei roboței cu ultraviolete, care vor ajuta toate sălile de 

operație pentru a elimina acele nozocomiale, pentru că așa le cunoașteți. Eu zic că 90% 

să finanțeze Ministerul Sănătății și noi să alocăm 10%, este un proiect destul de 

important, dar...  

 Bun. Aceasta este marea rectificare. Dacă aveți comentarii, vă rog! 

 Da, domnule Enescu. Scurt! 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Scurt, domnule președinte! 

 Cred că Partidul Național Liberal este împotriva sănătății prahovenilor!  

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și a Universității Petrol – Gaze! 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Și a Universității. 

 Și de aceea astăzi nu participă, pentru că un coleg de-al lor care probabil nu a 

primit telefon să nu participe, a sosit, a făcut prezența și a plecat. 

 Domnule președinte, să le fie rușine! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 Nu știu dacă mai există așa ceva la Partidul Național Liberal, dar... 

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

 O abținere. 
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 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 18 voturi „pentru” și o 

,,abținere” (Domnul consilier județean  Radu Ioan Sergiu). 

 

 (Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat întrucât nu a întrunit numărul 

necesar de 19 voturi). 

 

Dl Ioan Sergiu Radu 

 Nu am apucat să studiez materialele.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles, nu ați apucat să studiați materialele. 

 Să înțeleg că dacă nu votează domnul Radu, nu trece proiectul? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Din cei prezenți. Fiți foarte atenți! 

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Nu suntem la prezenți, suntem pe majoritate absolută. 

 

Dl Ioan Sergiu Radu 

 Nu cunosc. Nu am cum să votez ceva ce nu știu. 

 Permiteți-mi să mă retrag!  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Vă mulțumim, sănătate! 

 Din păcate, l-am validat.  

 Și ne trebuie 19, să înțeleg?  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Da, pentru că sunt 36 acum, și împărțit la 2, 18. Majoritate absolută este primul 

număr mai mare decât ce ne dă din împărțire, respectiv 19 voturi.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Și acum tot ce urmează este cu aceeași poveste. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, să înțeleg că nu putem să ținem ședința, pentru că a plecat domnul…, 

proaspăt validat. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Da, și nu mai avem nici cvorum. 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
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 Și nu mai avem nici cvorum.  

 Eu sper că ați înțeles importanța proiectelor. Din păcate are de suferit 

Universitatea de Petrol-Gaze și Spitalul Județean. 

 O să încerc convocarea unei ședințe de îndată, pentru mâine. Dacă doriți online? 

Eu voiam să ne strângem și mâna la sfârșitul acestei ședințe...  

 Ședința se suspendă acum, din lipsă de cvorum.  

 Trebuia să mă învăț minte și să nu îl validăm pe colegul nostru, dacă nu știa... Eu 

m-am gândit că fiind un coleg serios și venind la ședință, merita să facă parte, altfel nu 

am fi primit solicitarea din partea ALDE, să fie validat. Eu am gândit că își dorește, 

măcar pentru ultima ședință.  

 Mulțumesc. Sănătate! 

  

 

 Ședința s-a încheiat la ora 15:25. 

 

 

 

  Președinte,              Secretar general, 

Bogdan Andrei Toader                                            Hermina Adi Bîgiu  


