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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
  
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 24 noiembrie 2017, ora 12,00 
 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 405 din 17.11.2017 
a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 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, Niță Cătălin Răzvan, Pințoiu 
Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Sepși Daniel, Soiu Mihail 
Iulian, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, 
Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 
 A lipsit doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier 
județean Răducanu Nicușor. 
 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 Maria 
Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Corneliu Adrian Ioniță, 
directorul general al Direcției generale tehnice și patrimoniu; dl Marius Constantin 
Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Daniela 
Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dna Elena 
Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Alexandru Andron,  șeful Serviciului Transport 
din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl. Viorel Călin, directorul executiv al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Sorin 
Otincelescu, directorul executiv al Direcției Județene de Pază Prahova; dl Florin Lucian 
Sicoie, managerul Muzeului Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus”; dna 
Anișoara Ștefănucă, managerul Centrului Județean de Cultură Prahova; dna Violeta 
Preoteasa, contabil șef în cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova; dl Daniel 
Banu, șeful Serviciului Public Județean Salvamont Prahova și reprezentanții presei.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 
 

X 
X X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc!   
Avem 32 de consilieri prezenți în acest moment. Avem cvorumul necesar pentru 

demararea lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului județean din data de 24 noiembrie 
2017. 

În primul rând aș vrea să vă adresez o invitație pentru 1 decembrie. După cum 
bine știți este ziua națională a României și mi-ar plăcea să fiți într-un număr cât mai 
mare la statuia lui Mihai Viteazul. 

Pentru ordinea de zi a ședinței ordinare, sper că au ajuns proiectele în timp util 
la dumneavoastră pentru a le putea studia. Nu-l observ pe domnul Răducanu în sală. 

Este bolnav? 
Face investigații. 
Asupra dumnealui sau asupra altora? 
Față de ordinea de zi propusă inițial avem un singur proiect suplimentar pe 

ordinea de zi - proiectul nr. 16. O să vă furnizez mai multe detalii, dar în principiu,   
într-o ședință împreună cu doamna prefect, am discutat cu mai mulți domni primari în 
privința autorizării ISU la școli și am făcut o promisiune: că-i vom sprijini în privința 
acestor autorizări, din punct de vedere ISU la unitățile de învățământ și din acest motiv 
și încă un obiectiv propus de Consiliul județean pe care o să vi-l explic la punctul 
respectiv a necesitat alocare de fonduri acum la sfârșitul anului și vă supun atenției 
acest proiect, numărul 16, ca și suplimentare la ordinea de zi. 

Dacă sunt probleme cu acest punct șaisprezece? Dacă nu, vă supun la vot 
suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” cu 
suplimentarea ordinii de zi. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
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 32 voturi „pentru”, cu 
următoarea ordine de zi:  
 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 
Prahova din data de 30 octombrie 2017. 
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2017 - 
inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârilor 
Consiliului județean Prahova privind asocierea Județului Prahova cu localități din județ, 
precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în vederea 
realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului județean Prahova. 
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 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor aferente 
proiectului „Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local” promovat 
de către Consiliul județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului județean Prahova. 
 5. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de membru 
supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești a 
domnului consilier județean Enescu Rareș Dan și numirea unei alte persoane în această 
calitate - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 
Prahova. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului operațional de 
acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a 
Persoanelor Vârstnice în perioada 2014 - 2020 și a Planului operațional de acțiune în 
domeniul Protecției Copilului în perioada 2014-2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de domnul consilier județean 
Rareș Dan Enescu. 
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de restructurare a 
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Călinești, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de domnul consilier 
județean Rareș Dan Enescu. 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului - cadru de colaborare 
dintre Consiliul județean Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul Școlar al 
Județului Prahova, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, 
Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, pentru asigurarea cadrului conceptual și 
operațional unitar necesar evaluării și intervenției integrate în vederea asigurării 
dreptului la educație, a egalizării șanselor pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe 
educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării lor - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de domnul 
consilier județean Rareș Dan Enescu. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Prahova și a 
funcțiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului județean 
Prahova pentru anul 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului județean Prahova. 
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - inițiat de 
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Județean 
Salvamont Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 
județean Prahova. 
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 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean 
Prahova nr. 71/2015 referitoare la actualizarea caietului de sarcini al serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate - inițiat de doamna Ludmila 
Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 
 14. 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. 
 15. Proiect de hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii 
Comunitare „Echilibru” Ploiești, unitate de asistență socială fără personalitate juridică 
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - 
inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 16.  Proiect de hotărâre privind  asocierea Județului Prahova cu localități din 
județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în 
vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
       17. Diverse. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc foarte mult! 
Proiectul nr. 1 pe ordinea de zi este - „Aprobarea Procesului verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului județean Prahova din 30 octombrie 2017”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
Sunteți împotrivă? 
 
Dl Vasile Pătrașcu 
Nu am fost la ședință. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și vă abțineți sau sunteți împotrivă? 
 
Dl Vasile Pătrașcu 
Mă abțin. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 
O singură abținere, domnul Pătrașcu, de menționat. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru” și o 

„abținere” (Vasile Pătrașcu). 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 

 Proiectul a trecut.   
  Proiectul nr. 2 - este „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 
al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova 
pe anul 2017.”  
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  În urma ședinței de guvern de la sfârșitul săptămânii trecute, U.A.T. – județ 
Prahova a primit, pentru ceea ce înseamnă D.G.A.S.P.C. și unitățile de învățământ de 
sub autoritatea Consiliului județean Prahova, sume pentru echilibrare. Noi ne-am fi 
dorit să fie mai mari aceste sume - de menționat acest lucru. În total s-au primit, dacă 
nu mă înșel, 4 milioane lei. 
 
  Dna Ionescu Fabioara 
  2700 și aveam nevoie de patru. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mă scuzați! 
  Două milioane. Și aveam nevoie de patru pentru a asigura ultima lună în privința 
salariilor la D.G.A.S.P.C. A trebuit să facem mai multe rectificări în ceea ce privește 
bugetele unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean. Am tăiat de la bunuri și 
servicii tot ce aveau ca și surplus și am reușit să strângem această sumă și am mai reușit 
să facem câteva alocări acolo unde se necesită - în special pentru a asigura ceea ce 
înseamnă funcționarea. 
  La Obstetrică Ginecologie, aici solicitarea din partea spitalului a venit săptămâna 
trecută pentru utilități, ultima lună, ultima lună fiind decembrie și pentru anumite 
lucruri la bunuri și servicii, tot în vederea funcționării, suma fiind de 521 mii, dacă nu 
mă înșel.   
 
  Dna Maria Dovîncă 
  531. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
  531 mii. 
  La fel s-a întâmplat și la Spitalul Județean. Avem transferuri pentru finanțarea 
cheltuielilor cu funcționarea, în jur de 300 mii și 100 mii pentru bunuri și servicii în 
vederea achiziționării de mobilier și alte dotări pentru etajul 4 - secție care este în 
renovare în acest moment. În proiectul inițial nu au fost prinse și dotările. Au fost prinse 
doar reparațiile capitale - excluzând dotările. 
  Și am mai avut la.... 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  Direcția de Pază - o suplimentare de 50 mii. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
  De Plante parcă? 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  De Plante. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
  Îmi cer scuze! 
  Direcția de Plante - 50 mii, pentru achiziționarea de canader, astfel încât în 
perioada rece să se poată interveni totuși la ceea ce înseamnă reabilitarea covoarelor 
asfaltice. 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  Și s-au mai alocat bani pentru parteneriate. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
  Punctul 16. Acestea au fost modificările principale. 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  Domnule președinte, având în vedere că am mai avut o Ordonanță de Guvern 
care… 
   

Dl Bogdan Andrei Toader 
  Amendamentul. 
 
  Dna Maria Dovîncă 
  Da. 
 
  (Domnul consilier județean Ionică Eugen participă la lucrările ședinței 
Consiliului județean).  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
  Ieri, în urma ședinței de guvern, a mai avut loc o rectificare și am mai primit 
suma de 4089 mii, pentru susținerea Sistemului de protecție a copilului 541 mii și 
susținerea Centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap 3548 mii. 
  Aici avem o propunere către dumneavoastră: să introducem aceste sume pe care 
noi le-am asigurat din bugetul propriu, adică nu ne-am permis să lăsăm D.G.A.S.P.C.-
ul fără salariile pentru luna decembrie și acum să ne intre nouă în buget pentru că la 
bunuri și servicii, pentru ca să ne acoperim noi acest gol pe care noi l-am pus pentru 
D.G.A.S.P.C. Și propunerea este ca la sursa sumei defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - cod 110206 să se adauge această sumă 
de 4 089 mii la cheltuieli, la capitolul 51, poziția bunuri și servicii - cod 20 și la capitolul 
68 - asigurări și asistență socială să fie scăzută această sumă. Introdusă și scăzută. Adică 
să ni se returneze nouă. Acesta este amendamentul pe care vi-l propun. 
  Acum pentru ceea ce înseamnă acest amendament. Dacă sunt probleme? Dacă 
nu, vă supun la vot. Cine este pentru amendament doar? Împotrivă? Dacă se abține 
cineva?  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” 
amendamentul propus. 
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  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Pentru hotărârea, pentru rectificarea de buget dacă sunt discuții? Vă rog! 
 
  Dna. Georgiana Anca Ardeleanu 
  Vă rog, dacă se poate, nu particip la vot la acest punct. 
   

Dl Bogdan Andrei Toader 
  Am înțeles. Cu această mențiune vă supun la vot rectificarea de... 
  Și doamna Simona David.  
  Cu mențiunea că doamna Ardeleanu și doamna Simona David nu participă la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru” . 
(Doamnele consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și Simona David nu 

au participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 

  Pe ordinea de zi la Proiectul nr. 3 avem - „Proiect de hotărâre pentru modificarea 
unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului județean Prahova privind asocierea Județului 
Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului 
Prahova pe anul 2017 în vederea realizării unor obiective de interes public.” 
  Faimoasele modificări de parteneriate. Vă spun sincer: dacă anul viitor, în luna 
mai, nu avem gata hotărârea, puteți să mă trageți la răspundere! Dacă în luna 
septembrie-octombrie mai vine o astfel de solicitare nu o să-i mai dăm curs. Nu mi se 
pare normal. Acum să zicem că ne asumăm noi o parte din vină, că am inițiat aceste 
proiecte de asociere mai târziu, dar dacă noi demarăm în luna mai și ne asumăm. Din 
luna mai până în luna decembrie este timp destul să fie cheltuiți acești bani. Vă spun 
ceva: 16%. La ședința pregătitoare am vorbit: 16% din bugetul alocat pe anul acesta de 
parteneriate a fost cheltuit. Și suntem la sfârșitul lui noiembrie. Ce mai avem? La 21 
decembrie este ultima dată când pot veni cu decontările.  
  Doamne ajută! 
  Vă spun ceva: știți ce se întâmplă cu acești bani?  
  Ne intră în excedent. De acolo nu mai putem să-i alocăm pe alte viitoare asocieri. 
Va trebui să-i folosim noi la dezvoltare. Atunci vom avea acel grad de execuție al 
bugetului iarăși foarte mic - dacă rămânem cu excedent. 
  Bun. La acest proiect, față de ceea ce s-a propus și cred că ați citit – nu sunt foarte 
multe. Este vorba de: a, b, c, d, e, f - până la f.  
 Redistribuirea sumei de 100 mii lei de la obiectivul „Reparație prin asfaltare DJ 
207 (strada Mureșului) de la intersecția cu DN 1 până la intersecția cu strada 
Salcâmilor” pentru finanțarea obiectivului ,,Reparație prin asfaltare strada Gării, 
tronson cuprins între strada Republicii și Intrarea Petuniei” - oraș Breaza. Ne-a solicitat 
să mutăm această sumă, 100 mii. 
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 La Iordăcheanu de la „Minigospodărie de apă” în sat Vărbila, pentru finanțarea 
,,Reparații drumuri comunale” – suma de 200 mii. Vă spun și motivația: am discutat cu 
domnul primar. Este o problemă pentru că nu și-a luat autorizația de construire. 
Dumnealui dorea achiziționarea unui bazin de apă. Neavând autorizația de construire 
nu a putut da ordinul de începere. Automat nici constructorul nu a putut achiziționa 
bazinul de apă. Și am spus „decât să pierd banii”. Cu părere de rău. Vă spun ceva: este 
o lucrare importantă pentru satul Vărbila această minigospodărie de apă.  

c) redistribuirea sumei de 150 mii lei în comuna Măgurele. Nu a reușit să 
finalizeze datorită procedurilor de achiziție, achiziția pentru acest obiectiv. Primarul de 
la Măgurele a fost și a spus: domnule mi-aș fi dorit să am procedura finalizată. Lucrări 
pentru „obținerea autorizației de securitate la incendiu la Grădinița Micul Prinț” – 
comuna Măgurele de la obiectivul ,,Înființare parc agrement”. 

d) schimbarea denumirii obiectivului ,,Extindere și reabilitare Cămin cultural din 
satul Valea Dulce” în ,,Întocmire documentații tehnico-economice (expertiză, studii de 
teren, studii de specialitate, SF, PT, DTAT, DTAC și alte cheltuieli specifice) - 
Înființare Cămin Cultural în satul Valea Dulce” – comuna Podenii Noi. 

e) redistribuirea sumei de 50 mii lei de la obiectivul ,,Construirea unui podeț 
peste pârâul Sărățelul, sat Podenii Noi” pentru finanțarea obiectivului ,,Construire 
Cămin Cultural sat Mehedința, comuna Podenii Noi – etapa 2” – comuna Podenii Noi. 
Acest cămin cultural la Mehedința este în construcție și normal că poate cheltui banii 
mult mai repede. 

f) redistribuirea sumei de 250 mii lei de la obiectivul ,,Amenajare trotuare și 
scurgeri ape pluviale în comuna Valea Doftanei în lungul drumului județean 102 I.”  

Era un obiectiv pe care chiar îl apreciam. Să știți că este foarte important pentru 
protejarea asfaltului pe drumul județean, înființarea acestor trotuare și scurgeri de ape 
pluviale, în ,,Reparații Cămin Cultural Trăisteni și achiziție sistem de încălzire.” 

Și amendament. Am și aici un amendament. Solicitare venită pe fax ieri, după 
ce a fost întocmit proiectul de hotărâre. La Gherghița, de la obiectivul inițial 
,,Alimentare cu gaze naturale” - dumnealor vor să extindă rețeaua nou înființată și pe 
străzi care nu au fost prinse în proiect, doreau să facă acest lucru, la... Deci se modifică 
de la „Racordare la sistem de alimentare” - suma de 100 mii la „Înființare Centru 
SMURD”. Și acest obiectiv este important, consider eu, mai ales că au deschidere către 
autostradă. S-a dat drumul de acum un an de zile. 

Bun. În privința amendamentului. Vă rog! 
    

  Dna Maria Dovîncă  
  Domnule Președinte am dori ca amendamentele făcute la acest articol să fie 
preluate și în bugetul rectificat. 
   

Dl Bogdan Andrei Toader 
Da. De la capitolul 70 se scade suma de 100 mii și de 150 mii - așa scrie aici, și 

se duc la capitolul 66 suma de 100 mii și la capitolul 74 suma de 150 mii. 
Așa. Corect? Dacă sunteți? Vă rog, domnule Soiu! 
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Dl Mihail Iulian Soiu 
Domnule președinte, cu respect. Măsura este foarte bună la Breaza – mutarea 

aceea la strada Gării. E o stradă care de vreo patru ani este în paragină.  
Dl Bogdan Andrei Toader 
„Mai are nevoie de puțină suplimentare” – asta vreți să ne spuneți, știu. 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Vreau să vă spun: nu știu dacă... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am mai cerut 100 mii. 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Prea târziu acum, pentru anul acesta să se facă lucrarea. Mai este restantă o 

lucrare, pe strada 30 Decembrie, ieșirea spre Comarnic.   
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Așa este. Și strada Tălii este restantă. 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Și strada Tălii bineînțeles. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Știu că la Ocina s-a lucrat un pic. 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
S-a lucrat puțin acolo, vreo 400 metrii, nu-i cine știe ce, dar mutarea asta pe 

strada Gării este o urgență după cum v-aș ruga să faceți o călătorie din centrul orașului, 
o drumeție, spre spitalul orașului. Bulevardul este cea mai proastă stradă din Breaza la 
ora actuală, mai proastă și decât strada Gării. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Pe zona centrală? 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Poftim! 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Pe zona centrală? 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Da. Știți, Cornu mai are de pus numai metrou, noi de abia facem străzile de 

pământ cu puțin asfalt. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Cornu a avut o conducere stabilă începând cu anul 1990. 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Și multe altele. 
Bine. Vă mulțumesc! 
Ați reținut care sunt problemele acolo. Cred eu că este târziu la sfârșit de 

noiembrie. Nu cred că se mai pot face lucrări anul acesta. Principalul e să nu pierdem 
banii pentru anul viitor.  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Mai mult decât să-i ajutăm cu această modificare de redistribuire a sumei, nu 

avem cum să derulăm procedurile în locul primăriei, vă dați seama. 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Vă mulțumim oricum. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Pentru puțin. 

  Am înțeles poziția dumneavoastră. Dacă sunt alte comentarii pentru 
amendamentul legat de Gherghița de la ,,Racordare la sistemul de alimentare cu gaze 
naturale” la ,,Înființare Centru SMURD” și modificarea capitolelor pe care vi le-am 
enunțat. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”  cu 
amendamentul propus. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 

  Și acum hotărârea, în integralitatea ei, cu modificările propuse în textul enunțat. 
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc foarte mult! 
Pe ordinea de zi Proiectul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

și a cheltuielilor aferente proiectului „Administrație publică eficientă, servicii de 
calitate la nivel local” promovat de către Consiliul județean Prahova. 

Aș vrea să vă dau câteva detalii: mi s-a părut un proiect interesant, faptul că este 
inițiat, vă spun sincer, de către angajații Consiliului județean. Ei au avut inițiativa 
pentru acest proiect, ar fi de menționat acest lucru și numărul doi - mi-aș dori o 
participare cât mai largă, pentru că ține loc de faimoasele cursuri, care de-a lungul 
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vremii să știți că erau văzute mai mult ca excursii, aveau scop turistic decât scop 
educațional. Scopul lor era de perfecționare. Așa că am găsit că este o inițiativă 
lăudabilă a angajaților din Consiliul județean. Este un proiect pe POCA. Bineînțeles că 
o să-i ajute să primească între 25 și 50% la salariu.  

Nu vă faceți griji!  
 
Dna Elena Ion 
Doar membrii UIP. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Doar inițiatorii. Am înțeles. Să nu creadă cineva că au inițiat dintr-o lăudabilă 

generozitate. Este prima parte, este vorba de promovarea proiectului. Până la 
eligibilitate mai e cale lungă. Mai sunt multe demersuri de făcut. Vedem dacă va fi 
aprobat, dar oricum inițiativa este lăudabilă.     
  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” . 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 
Numărul 5 - „Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 

membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Obstetrică Ginecologie 
Ploiești a domnului consilier județean Enescu Rareș Dan și numirea unei alte persoane 
în această calitate.”  

Domnul Enescu a luat o decizie foarte bună spun eu - și-a dat demisia din funcția 
de membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Obstetrică Ginecologie. 

Pentru această poziție vacantă s-au făcut propuneri, au avut loc discuții? Există 
vreo solicitare în acest sens? 

 
Dl Toma Pințoiu 
Da. Grupul ALDE îl propune pe domnul ArdeleanuVasile. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Este prezent? Așa. 
Mai există altă propunere? Nu. Domnule Ardeleanu, acceptați? 
 
Dl Vasile Ardeleanu 
Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Mulțumesc. Vă supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc foarte mult! 
Proiectul nr. 6 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului 

operațional de acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu 
Dizabilități și a Persoanelor Vârstnice în perioada 2014 - 2020 și a Planului operațional 
de acțiune în domeniul Protecției Copilului în perioada 2014-2020.” 

În fiecare an aprobăm acest plan de acțiune. Domnul director vă poate furniza 
mai multe detalii. 

 
Dl Viorel Călin 
A fost aprobată în Comisia de incluziune socială de la nivelul prefecturii această 

strategie pentru perioada 2014-2020, care cuprinde niște linii generale în care noi 
trebuie să mergem - în ceea ce privește copiii și persoanele cu dizabilități. Planurile 
acestea operaționale reprezintă acțiunile concrete pe care le desfășurăm noi în perioada 
următoare. Orice modificare de structură, de centre sau orice inițiativă, cum ar fi 
depunerea de proiecte, trebuie trecute în aceste planuri operaționale. Este un pas 
premergător care se face de fiecare dată când  vrem să facem modificarea, în ceea ce 
privește activitatea noastră. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. Vă mulțumesc frumos! Dacă sunt întrebări? 
Vă rog, domnule Neaga! 
 
Dl Gheorghe Neaga 
Domnule președinte, am avea o rugăminte, ca la acest proiect să fie adăugat... 

Eu vorbesc în numele comisiei care dă avizul acestei hotărâri - comisia de Protecție 
socială, să se ia notă că noi dăm un aviz, cu rezerva actualizării acestei hotărâri, cu 
prevederile Hotărârii de Guvern 797, care a apărut ieri. 

Acest proiect de hotărâre a fost introdus în ordinea de zi înainte de a apărea 
această prevedere de lege, de hotărâre de guvern. Ca să nu mai vină altădată în cadrul... 

Eu am vorbit și cu domnul director și a spus că „e bine”. 
 
  (Domnul consilier județean Tudora Dorin participă la lucrările ședinței 
Consiliului județean).  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. Cu acest amendament că planul... 
 
Dl Viorel Călin  
Hotărârea care a apărut ieri, de fapt aprobă Regulamentul cadru al Direcției. Va 

trebui, în perioada următoare, să actualizăm acest regulament cu exact ce scrie în 
această hotărâre. O vom citi, ne documentăm și vedem ce presupune acest lucru. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Și tot veți veni cu ea în consiliu. 
 
Dl Viorel Călin 
Trebuie să venim…. 
 
Dl Gheorghe Neaga 
Atunci nu mai trebuie. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Va fi modificare de organigramă și regulament. 

 
Dl Viorel Călin  
O sută douăzeci de zile avem termenul de actualizare. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
120 de zile. 
V-aș ruga să vă încadrați! 
 
Dl Viorel Călin  
Da. Sigur. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Atunci se renunță la amendament. Vă supun atenției și votului acest Plan 
operațional de acțiune. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru” 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc foarte mult! 
Bună ziua! 

 
  (Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian participă la lucrările ședinței 
Consiliului județean).  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Mi-aș dori să știu. Am văzut mai mulți colegi care au sosit de la începutul 

ședinței. L-am văzut pe domnul Ionică, l-am văzut pe domnul Tudora și pe domnul 
Tomoșoiu. 

35 sau 36? Suntem 35 prezenți. 
Proiectul nr. 7 - „Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de 

restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 
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Adulte cu Handicap Călinești, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.” 

În urma mai multor controale, pe care le-am avut la diverse și numeroase 
instituții, ni s-a pus în vedere această restructurare a Centrului de la Călinești. Cu 
ajutorul domnului director și a doamnei Simona David am întrezărit mai multe 
variante. Această hotărâre este încă un pas în acest Plan mai amplu de restructurare. 
Este vorba de numărul de beneficiari găzduiți – îi mutăm și de numărul de asistenți, îi 
mutăm și pe ei la diverse centre - tot de sub autoritatea consiliului județean. Din păcate 
clădirea de acolo nu mai beneficiază de spațiile necesare, standardele necesare și va 
trebui să ne gândim împreună la construirea unui centru nou care să deservească această 
zonă și acești beneficiari, pentru că vă spun sincer – planul este atât de amplu încât o 
să rămână 30 de beneficiari cu 30 de asistenți din 149. 120 sunt acum, dar au fost... 

 
Dna Simona David  
Au fost 235. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
235. Am mutat câte 7, câte 12. E o întreagă operațiune. 
Vă rog! 
 
Dl Viorel Călin  
50 dintre cei 120 de beneficiari, acum se scrie proiectul…. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Îi duceți la Călinești? 
 
Dl Viorel Călin  
Se scrie proiectul pe finanțare europeană și 50 vor fi mutați în niște căsuțe. Inițial 

au fost 47, acum s-a făcut o reevaluare, vor fi 50 în cinci case protejate și dacă se  scrie 
deja la proiect avem nevoie de date actualizate ca să putem să depunem acest proiect. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și aceștia pe care acum îi relocați îi duceți la...?  
 
Dl Viorel Călin 
Tot pe teritoriul Florești-ului dar nu vor mai fi la centru. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
 
Dl Viorel Călin 
La centru vor rămâne o parte din ei care nu pot fi mutați fiindcă nu sunt eligibili 

pentru mutare și va fi și un centru de zi acolo. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
 
Dl Viorel Călin  
Vor fi construite cinci căsuțe... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Aveți terenul pus la dispoziție de primărie? 
 
Dl Viorel Călin  
A fost singura primărie care s-a arătat interesată să ne pună la dispoziție terenul. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Foarte bine. 
Și la Călinești, unde am schimbat destinația centrului, cei de la Sinaia... 
 
Dl Viorel Călin  
Nu are legătură. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
...duceți copiii? Am înțeles. Bine. 

  Ați înțeles despre ce e vorba la acest proiect. Dacă sunt comentarii? 
 

Dna Simona David  
Eu nu particip. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 

  Cu mențiunea că doamna Simona David nu participă la vot, cine este pentru? 
Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.  
(Doamna consilier județean Simona David nu a participat la vot). 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 
Domnule Bănică, domnule Ionică, v-aș ruga să închideți microfonul! Îl aveți 

deschis. 
Numărul 8 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului - cadru de 

colaborare dintre Consiliul județean Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul Școlar 
al Județului Prahova, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, 
Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, pentru asigurarea cadrului conceptual și 
operațional unitar necesar evaluării și intervenției integrate în vederea asigurării 
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dreptului la educație, a egalizării șanselor pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe 
educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării lor.” 

Tot domnul director ne poate spune. 
 
Dl Viorel Călin  
A apărut anul trecut o hotărâre de guvern care practic a adus acest protocol cadru. 

E vorba pentru copiii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale să li se asigure 
anumite facilități pentru integrarea lor cât mai ușor în societate și la acest protocol ar 
trebui să adere toate aceste instituții. Deci e o procedură de cum se face evaluarea 
acestor copii  și pentru încadrarea în grad de handicap la domiciliu. Ce trebuie să facă 
la școală, cum să fie transportați. Deci fiecare instituție din cele enumerate...  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Are anumite obligații și atribuții. Am înțeles. Aș face o singură mențiune: sper 

că la prima ședință de Consiliu local să regăsim proiectul pentru mutarea C.J.R.A.E. în 
clădirea donată de OMV Petrom Primăriei municipiului Ploiești, din centrul orașului. 
Am avut toate discuțiile necesare, sper să se întâmple. Chiar au nevoie de un spațiu 
adecvat unde să-și desfășoare activitatea.  

Bun. Dacă sunt alte comentarii la acest proiect, la acest protocol? 
Domnule Enescu, vă rog! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Nu am comentariu la protocol ci doar să completez ceea ce ați spus 

dumneavoastră. Clădirea C.J.R.A.E de pe Bobâlna este într-o stare de degradare 
profundă și rugămintea ca Ploiești-ul să facă demersurile necesare să-i mute de acolo.  

Mulțumesc!   
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu va face consiliul local demersurile necesare, noi le vom face demersurile. Ei 

doar să accepte. Am văzut-o pe doamna Popovici că a ridicat mâna. Stați liniștiți!  
 
Dna Popovici 
Și eu am fost la Centru de recuperare și este într-o stare jalnică într-adevăr. Dacă 

vă imaginați că se folosește găleata pentru toaletă, iar promisiunea este că la următoarea 
ședință de consiliu local se va vota mutarea centrului in spațiul primăriei. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Ar fi foarte bine. Vă mulțumesc! Nu are rost să deschideți microfonul. 

  Dacă nu sunt alte comentarii vă supun acest proiect 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! 
Numărul 9 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Prahova 
și a funcțiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului județean 
Prahova pentru anul 2018.” 

În fiecare an avem obligația să spunem, la sfârșitul anului curent, ce dorim să 
facem în privința ocupării funcțiilor publice din cadrul aparatului și a unităților din 
subordinea consiliului, pentru anul următor.  

Doamna Nușa! 
 
Dna Elena Ion 
Prin statutul funcționarilor, tot ce înseamnă funcție publică este monitorizată cu 

acest instrument de planificare. La nivelul aparatului de specialitate, din cele 190 de 
funcții - 15 sunt vacante. Din politica salarială a angajatorului s-a hotărât ca toate să fie 
ocupate prin recrutare și una singură, de conducere, prin promovare. La celelalte 
subordonate unde avem funcții publice și aici vorbim de Direcția de Pază, de Evidența 
Persoanelor, de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului am aflat 
că la nivelul dumnealor, posturile vacante se vor ocupa prin recrutare și unde este 
cazul... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Fac mențiunea, ca să înțelegeți diferența între recrutare și promovare - la 

concursul de recrutare poate participa oricine. 
 
Dna Elena Ion 
Da. Piața este liberă. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Piața liberă. La promovare doar cei din interior pot accede. 
Am spus să lăsăm concursul...  
 
Dna Elena Ion 
Concursul există. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Da. Dacă sunt alte comentarii pentru acest punct? Dacă nu, vi-l 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! 
Acum, să-mi fie cu iertare! Din subordine înseamnă și D.G.A.S.P.C.-ul?  
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Dna Elena Ion 
Aparatul de specialitate, aparatul de lucru al Direcției Generale, fost înființat ca 

serviciu public din subordine. Centrele au fost preluate prin descentralizare.  
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. Doamnele nu trebuiau să participe sau să nu participe? 
 
Dna Elena Ion 
Doamnele sunt angajate în centre. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu. E bine. 
 
Dna Elena Ion 
Nu în aparatul de specialitate, deci nu au nicio…. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Este perfect. 
Numărul 10 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului 

de funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus.” 
Vreau să vă spun că am fost trecut eu ca inițiator. 
La ședința pregătitoare am discutat cu colegii. 
Doamna Nușa, despre ce este vorba? 
 
Dna Elena Ion 
Avem trei instituții: Muzeul de Artă, Salvamont-ul dar și Centrul Județean de 

Cultură. Pe procedurile de contabilitate s-au… activitatea a devenit tot mai complexă. 
A fost introdus pentru buget acest Forexebug și aceste trei instituții au simțit nevoia de 
a întări puțin structura de contabilitate, financiar-contabilă, pentru că s-au îngreunat și 
lucrările și procedurile și s-au și combinat. 

De la Muzeul de Artă, în menținerea aceluiași număr de posturi, deci fără 
majorare, s-a venit cu propunerea ca un post de tehnoredactor dintr-o secție de 
specialitate, post vacant, cu nivel de studii superioare, să se desființeze și să se 
înființeze post de inspector de specialitate pentru partea de contabilitate, la serviciul 
financiar-contabil.  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles.  
Aici am avut eu o problemă.  
Doamna Nușa, câte posturi au la acest serviciu ,,contabilitate” – Muzeul de Artă?  
 
Dna Elena Ion 
Șapte. Este un compartiment economic și administrativ. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Șapte posturi. 
 
Dna Elena Ion 
Șapte funcții. Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Șapte funcții. 
Și mai solicită pe a opta? 
 
Dna Elena Ion 
Pe a opta. Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu știu. Vă dau un exemplu: la maternitate, avem trei aprobate, din care unul 

este ocupat. 
Câți angajați are maternitatea? 
 
Dna Elena Ion 
Patru sute treizeci și unu. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Câți angajați are Muzeul de Artă? 
 
Dna Elena Ion 
Treizeci și patru. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Treizeci și patru. Din treizeci și patru, opt sunt economiști. 
 
Dna Elena Ion 
Nu toți. Sunt pe partea de administrativ. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și administrativ, da. 
Aici am o problemă. Nu. Directorii nu sunt aici la administrativ. Nu cred. Nu. 
Domnule Sicoie, vă rog! 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
E o structură moștenită. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Îmi cer scuze! De când sunteți director dumneavoastră? 
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Dl Florin Lucian  Sicoie 
Din 2005. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Din 2005. Și moștenită de la cine? 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
De la cei care au fost înainte. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și din 2005 până în 2017? Mă scuzați! 
Pot să spun eu că am moștenit anul trecut ceva, dar dumneavoastră nu cred că 

puteți să spuneți că ați moștenit. O clădire ați moștenit. 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Așa a fost structura pe care am găsit-o și într-adevăr complicațiile apărute în 

materie de contabilitate au fost la situația asta. Avem și situații în care acoperim 
serviciul, pentru că trebuie să avem muzeul deschis de marțea până duminica, între 
nouă și cinci și la Câmpina. Sunt oameni care fac naveta la Câmpina, ca să acoperim 
serviciul deci... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu înțeleg ,,contabilul” cu ,,serviciul”? 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Nu. Eu vorbesc de structura generală. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Da puteți să modificați cum doriți! Puteți să modificați structura, organigrama 

complet, că nu am nicio problemă. Vă rog, domnule Nistor! 
 
Dl Marian Tudor Nistor 
Vin eu cu o propunere. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă rog! 
 
Dl Marian Tudor Nistor 
Dați-ne muzeul Grigorescu la Câmpina și atunci vă ușurați organigrama!  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult! 
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Să știți că am observat - Câmpina are întotdeauna excedent - că nu reușește să 
cheltuie banii. Înțeleg. Și Muzeul Hașdeu și... Dar investiții... 

 
Dl Marian Tudor Nistor 
Nu pe cultură. Doamna Tabacu se descurcă.  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu. Pentru doamna Tabacu, tot respectul. Vorbesc despre bugetul general al 

Câmpinei care se plâng că nu mai au bani, pentru că nu mai sunt firme, că nu mai au 
IVG, dar ei totuși reușesc să aibă un excedent - pentru că nu cheltuie bugetul. 

 
Dl Marian Tudor Nistor 
Parcă luna trecută aveam pe bugetul nostru execuție de 21%.  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Este foarte corect... 
 
Dl Marian Tudor Nistor 
Mulțumesc. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
...ceea ce spuneți, dar la cultură să vă pricepeți. 
 
Dl Marian Tudor Nistor 
E bine. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Spuneți, doamna Erji! Apăsați și microfonul! 
 
Dna Popovici Elisabeta 
Devin timidă în fața microfonului. Nu mă pricep ca și domnul director cu 

structurile de la Muzeul de Artă, dar vreau să felicit echipa Muzeului de Artă pentru 
evenimentul din 15 noiembrie. A fost o expoziție de gravură la care au participat 40 de 
țări... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Dacă nu ați observat, am fost și eu acolo. Dar nu-i problemă. 
 
Dna Popovici Elisabeta 
...la acea expoziție chiar s-a cunoscut munca în echipă a celor de la Muzeul de 

Artă. Nu-i ușor să ai lucrări din 40 de țări. Au fost premiate șase lucrări, trei au fost 
premiate de autoritățile publice locale - de Primărie și de Consiliul județean, prin 
domnul președinte Bogdan Toader - nu numai diplomă, s-a oferit și o sumă, iar al treilea 
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a fost din partea Instituției Prefectului și celelalte nu am reținut dar s-a văzut și m-a 
bucurat că s-a remarcat... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Două au fost premiate de Consiliul județean - una prin Consiliul județean și una 

prin Muzeu, dacă nu mă înșel. 
 
Dna Popovici Elisabeta 
...s-a remarcat solidaritatea și ajutorul dat de autoritățile locale ,,culturii”. M-am 

simțit foarte bine că s-a remarcat nu numai de... A fost chiar și consulul Regatului 
Thailandei la acel eveniment. A fost un lucru frumos că s-a remarcat participarea și 
implicarea autorităților locale vis a vis de cultura din Prahova. Acum nu știu, cu 
structura alegeți dumneavoastră!  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc foarte mult! A fost un eveniment foarte frumos. 
Vă rog, domnule Tudora! 
 
Dl Dorin Tudora 
Am o întrebare. Cât avem personal economic și cât personal administrativ? 
Vorbim de pregătire, nu vorbim de... 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Avem un șofer, al doilea șofer care e și muncitor calificat și care execută  

reparațiile, administratorul care are o sumedenie de lucruri de făcut pentru că noi avem 
un patrimoniu de aproape 5000 de piese și toate trebuie inventariate și așa mai departe. 
Deci zona economică înseamnă de fapt: trei economiști și ar fi acest referent și mai e o 
doamnă care se ocupă de salarizare. Eu... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Câți economiști? Scuze! 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Directorul economic... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Aveți și director economic? 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Deci aveți doi directori adjuncți...  
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Dl Florin Lucian Sicoie 
E o structură... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
...un administrativ,  
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
...e o structură mică. Am avut 38 de posturi. A venit reducerea aceea și am ajuns 

la 34. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Domnule Toma! 
 
Dl Horia Victor Toma 
Domnule președinte, eu am o propunere: ținând cont că se află în dezbaterea 

Parlamentului, a trecut de Camera Deputaților și este la Senat propunerea legislativă 
privind trecerea salarizării personalului din învățământ la inspectoratele școlare și 
vorbim la nivel de Prahova de 9000 de salariați care vor primi prin Inspectoratul școlar 
salariile și noi avem numai doi economiști, poate ne poate împrumuta Muzeul...  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. Vă mulțumesc! 
V-am spus: nu contest faptul că s-ar putea să fie nevoie de încă un economist. 

Mie mi se pare totuși că... Deși spuneți că ați moștenit, nu neg acest lucru, poate ar 
trebui să vă uitați pe tot ansamblul organigramei și să vă reevaluați necesitățile. E 
părerea mea personală. La fel o să am aceeași abordare și în privința Centrului de 
Cultură care la fel este structurat cu șapte: personal, administrativ. Asta e părerea mea 
personală. Singurul pe care chiar l-am studiat și care are jumătate din post de contabil 
la 27 de angajați, este Salvamont-ul și solicită un post ca să aibă la cei douăzeci și cât? 

 
Dl Daniel Banu 
Douăzeci și șase. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
De posturi, dar cât...? 
 
Dl Daniel Banu 
Șaptesprezece posturi, 26 de oameni.  
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Șaptesprezece posturi și au achiziții, au..., adică. E o părere personală. Acum 

fiecare... 
Vă rog!  
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Dl Alexandru Bănică 
Domnule președinte, mai sunt trei la achiziție, care ține tot de partea economică. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și trei la achiziții aveți? 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Eu personal nu mă ocup de achiziții, noi prin lege suntem obligați să avem o 

persoană. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu. Am înțeles trei. 

 
Dl Alexandru Bănică 
Trei. Păi ce sunt ăia? 
Trei apare în organigramă: trei la achiziții și opt... Mai mult. Unsprezece 

persoane. 
 

Dl Florin Lucian Sicoie 
Eu am încredere în directorul meu economic care este un director bun și Muzeul 

nu a avut probleme niciodată și dacă el îmi spune că e nevoie, eu nu sunt un specialist.  
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Parcă absolvent de fizică, corect? 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Și mai am o situație - acum de exemplu unul dintre muzeografii mei este deputat 

și postul s-a blocat. Deci de asta vă spun că... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader  
Ce este aceea? 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Da, Dan Rădulescu. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader  
Da. Domnul deputat. Dacă nu știați. 
Nu e câmpinean. E doar de la Muzeul Grigorescu din Câmpina. 
 
Dl Florin Lucian Sicoie 
Și dacă îmi îngăduiți, domnule președinte! 
 
Dl Bogdan Andrei Toader  
Vă rog! 
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Dl Florin Lucian Sicoie 
Și dacă domnul consilier a ridicat problema muzeului de la Câmpina, în două 

fraze aș vrea să lămuresc această situație. În 2005 s-a mai pus problema trecerii 
muzeului Grigorescu la Câmpina și nu s-a putut face și nu se poate face din câteva 
motive foarte simple: comisia națională a muzeelor nu a dat aviz pentru așa ceva, 
patrimoniul muzeului de la Câmpina este 60-70% împrumutat de la Muzeul Național 
de Artă din București și de la Muzeul din Ploiești, inclusiv din donație făcută de familia 
Quintus. În situația în care muzeul s-ar rupe de muzeul din Ploiești, patrimoniul ar 
rămâne de 20-30% pentru că nimeni nu poate... Muzeul de Artă a anunțat, din 
București, că retrage piesele împrumutate - 11 lucrări de Grigorescu, iar muzeul din 
Ploiești nu o să lase la Câmpina piesele donate de domnul Quintus. Muzeul ar deveni 
o formă fără fond - ziduri și câteva lucrări. Patrimoniul este în bună parte datorat 
Ploieștiului și Muzeului Național de Artă din București. 11 lucrări sunt de la Muzeul 
Național de Artă din București și peste 40 de la Muzeul din Ploiești - care în astfel de 
situație s-ar retrage spre locurile lor de bază. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
Domnule Nistor, vreți?  
 
Dl Marian Tudor Nistor 
Pe scurt. Noi ne-am câștigat și schițele și era normal să avem un aviz negativ din 

partea ministerului, dar nu renunțăm la idee. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. Este și normal. 
 
Dl Marian Tudor Nistor 
Vă mulțumesc! 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc și eu. Acum în privința proiectului supus atenției dumneavoastră 

și votului automat. Vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține?  
 
  Dl Dan Ciolac 

Domnule președinte. Cred că mulți colegi din această sală au aflat acum foarte 
multe lucruri despre Muzeul de Artă. O clădire foarte frumoasă... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Donată de domnul Quintus. 
 
Dl Dan Ciolac 
De familia Quintus. O clădire care adăpostește niște valori extraordinare. E o 

plăcere să fii acolo. După fiecare ședință ar fi bine să mergem acolo și să ne relaxăm.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 
O clădire care anul viitor va intra în reabilitare. De menționat acest lucru. 
 
Dl Dan Ciolac 
Mi-am notat. Și comisia de urbanism are în vedere… 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Acoperișul, jgheaburile... 
 
Dl Dan Ciolac 
...să susțină acest proiect. Am discutat în ședința pregătitoare acest subiect, am 

aflat atunci. Am lăudat modul în care arată acum fostul Tribunal. Am văzut partea de 
exterior, foarte frumos. Dacă vom face și această clădire, foarte vizibilă, la fel de 
frumoasă, va fi foarte bine, dar cred că am discutat foarte mult despre o organigramă 
foarte micuță pe care cred că cei care se pricep puteau să o discute cu domnul director 
mai demult și să pună lucrurile în altă...  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Îmi cer scuze, aici vă contrazic. Domnul director a spus că i-a fost recomandat 

de doamna director economic, că dumnealui nu are specialitatea necesară. Poate ar 
trebui să discute domnii de la resurse umane cu doamna director economic.  

 
Dl Dan Ciolac 
Domnule președinte... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Spuneți, vă rog!  
 
Dl Dan Ciolac 
Apreciez întotdeauna ironia fină. Eu aș veni cu următoarea propunere: să 

amânăm, să nu luăm o decizie asupra acestui subiect, să discutăm cu cei care se pricep 
mai bine la organigrame și să venim cu o altă propunere. Domnul director să vină cu o 
altă propunere. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
 
Dl Dan Ciolac 
L-am băgat la mijloc mai mult decât pe alții care chiar meritau să fie... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Așa este. 
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Dl Dan Ciolac 
...luați la... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Așa este. Cine este de acord cu propunerea domnului consilier - pentru amânarea 

acestui proiect de pe ordinea de zi? 
 Prorogarea proiectului.  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru” prorogarea 
proiectului. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 
Trecem mai departe. Numărul 11 pe ordinea de zi - „Proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură 
Prahova.” Doamnă! 

Eu vă spun ceva: ca să nu mai lungim discuția, mi-ar plăcea să vă uitați atentă, 
pe organigrama dumneavoastră, pe care ați moștenit-o acum un an de zile, să vă faceți 
o analiză foarte clară în ceea ce privesc posturile acestea pe care le aveți la 
administrativ, economic. Sunt sigur că aveți nevoie și de achiziții. În urma controlului 
de la Audit s-a văzut necesitatea unor oameni bine pregătiți pe achiziții. Da. 

 
Dna Anișoara Ștefănucă 
Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și să veniți la o ședință ulterioară cu propuneri, mai multe propuneri de 

modificare a organigramei. Da.  
Vă mulțumesc!   
Vă propun prorogarea acestui proiect! Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abține cineva? Unanimitate. 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru” prorogarea 
proiectului. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 
Proiectul numărul 12 - aceeași situație pentru Serviciul Public Salvamont 

Prahova. 
Domnule director! 
 
Dl Daniel Banu 
În momentul de față noi avem o singură persoană care se ocupă atât de 

contabilitate și de resurse umane cât și de achiziții publice și se simte... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Restul sunt... 
 
Dl Daniel Banu  
Restul sunt salvatori montani. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Restul sunt salvatori montani. Deci această structura a Consiliului județean 

funcționează pentru marketing, resurse umane, achiziții și contabilitate cu o singură 
persoană, cu jumătate de normă.  

 
Dl Daniel Banu 
Nu. Cu normă întreagă. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Are normă întreagă. E bine. 
 
Dl Daniel Banu 
Dar vă dați seama că dacă se îmbolnăvește noi ne blocăm activitatea total, 

blocăm și activitatea Consiliului județean în situația în care trebuie raportate și date, nu 
poate să-și ia concediu de odihnă - e persoană indispensabilă și de aceea am venit cu  
propunerea să mai angajăm pe cineva la acest compartiment. 

O să fie două posturi. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Eu înțelesesem că e jumătate de post dar de fapt e un post plin de economist și îl 

mai solicită pe al doilea pentru Salvamont.  
Vă spun ceva: eu am găsit că este o solicitare rezonabilă având în vedere că la 

achiziții, contabilitate, resurse, acolo sunt doar două posturi. Restul sunt salvamontiștii. 
Bun.  

Dacă sunt comentarii? 
Vă rog! 
   
Dl Dan Ciolac 
Având în vedere perioada care se apropie, vine iarna, având în vedere ce volum 

de muncă vor avea domnii de la Salvamont, eu zic să votăm „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc! 
Dacă sunt alte propuneri? 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 
14 - Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru...  
Scuzați-mă! 
Proiectul numărul 13 - „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului județean Prahova nr. 71/2015 referitoare la actualizarea caietului de sarcini 
al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, proiect inițiat 
de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.” 

Domnul de la transport este aici? 
Domnul Andron. 
 
Dl Alexandru Andron 
Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
V-aș ruga să spuneți care este modificarea! 
 
Dl Alexandru Andron 
În momentul în care operatorul de transport SC Chivăran a făcut cererea de 

actualizare în 2015, a încurcat coloanele de plecare cu orele de sosire. Noi le-am 
aprobat și acum dânsul a sesizat că de fapt era...  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
El pleca când sosea. 
 
Dl Alexandru Andron 
Da.În 2015. În august.Acum ca să putem să îndreptăm... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Să facem o îndreptare de eroare. 
 
Dl Alexandru Andron 
Da. Este nevoie să promovăm această hotărâre. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu am făcut foarte multe modificări la acest caiet de sarcini al Serviciului 

transport, dar este o eroare... 
 
Dl Alexandru Andron 
Numărul de curse, absolut nimic. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
...materială.  
El a funcționat conform celor ce cere acum. 



30 
 

Dl Alexandru Andron 
Exact. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Celor ce credea că... 
Vă rog, domnule Sepși! 
 
Dl Daniel Sepși 
Domnule președinte nu voi participa la vot nici la acest vot și nici la următorul. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Domnul Sepși nu participă la treisprezece și la paisprezece. 
Doamna Papuc, nefiind prezentă, nu poate participa. 
Dacă sunt discuții la acest proiect? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Dacă 

se abține cineva? Unanimitate. 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 (Domnul consilier județean Daniel Sepși nu participă la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă mulțumesc!  
Numărul 14 - „Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale” – 
faimoasele convenții. 

Domnule Sepși, nu participați la vot. Am înțeles. 
Domnule Necula!  
 
Dl Gheorghe Necula 
Particip la vot dar aș vrea să vin cu un amendament. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Bun. Vă rog! Vă ascultăm. 
 
Dl Gheorghe Necula 
Mi s-a relatat din Brazi o situație care m-a determinat s-o ridic aici și să o supun 

spre aprobare și mai ales dacă transportatorii care asigură transportul în comun din 
Brazi până la Ploiești pot să intervină cu ceva în rezolvarea acestei situații. În fiecare 
dimineață, în Stejaru, în Brazi, o mamă își duce copilul într-un cărucior cu rotile. 
Băiatul are dizabilități locomotorii. Nefiind dotat autobuzul cu scară respectivă, cu lift, 
îl ia în brațe, îl urcă, după aceea la ora unu când sosește - din nou aceeași situație. 
Copilul se roagă de cineva în Coreco, Ploiești, ca să îl dea jos cu cărucior cu tot. 
Întrebarea este următoarea. Știu că nu este obligatoriu decât pentru clasa  I  să ai acest 
dispozitiv, lift, nu mai știu, am spus, dar... Pentru omologare da – când sunt noi. Pentru 
astea vechi, nu. Problema este de altă natură: dacă cumva - că acolo este DST-ul, are 
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vreun mijloc de transport care este dotat acest în sens. Rugămintea este să se pună la 
dispoziție acest mijloc de transport. Dacă are. Dacă nu, trebuie găsită o soluție pentru 
acest copil. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
O să supunem atenției Serviciului transporturi această situație. Este normal să ne 

fie sesizată. Dacă nu putem lua măsuri imediate, măcar pentru viitoarele proceduri pe 
care le vom desfășura în cadru Consiliului județean să avem câteva astfel de 
amendamente – să fie prevăzute aceste mașini  și cu o rampă. 

 
Dl Gheorghe Necula 
Mulțumesc, domnule președinte! 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și eu vă mulțumesc foarte mult! 
Pentru licențele de traseu, pentru convenții, dacă sunt comentarii? 
Deci domnul Sepși nu participă la vot. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate cred, domnule Niță. 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
  (Domnul consilier județean Daniel Sepși nu participă la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Numărul 15 - „Proiect de hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii 

Comunitare „Echilibru” Ploiești, unitate de asistență socială fără personalitate juridică 
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.” 

Domnule director! 
 

Dl Viorel Călin 
Practic nu implică niciun fel de modificare de organigramă din punct de vedere 

al numărului de posturi și nicio funcție de conducere în plus. Mutăm un număr de 
oameni de la un serviciu care există la Complexul de Servicii Sf. Andrei, care e pentru 
copii cu dizabilități, la un centru care se ocupă exact cu treaba aceasta - serviciu de 
consiliere pentru părinți și copii. Deci încercăm să eficientizăm un pic activitatea, avem 
foarte multe cazuri de care ne ocupăm, fără să implice vreo majorare de buget sau de 
alte… 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Deci acești oameni, angajați, primesc în fișa posturi și alte atribuții. 
 
Dl Viorel Călin 
Exact și vor fi în subordinea unei persoane care se ocupă strict de problema asta. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles. 
Dacă sunt întrebări? 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 
Numărul 16 despre care v-am vorbit în linii mari.  
Se pare că mie îmi lipsește proiectul.  
L-am găsit la doamna Ludmila.  
Așa cum v-am spus, mai multe unități de învățământ ne-au adresat solicitări 

pentru fonduri, în ceea ce privește agrementarea din punct de vedere ISU. În unele 
cazuri este vorba de lucrări, în alte cazuri de reproiectări sau proiectări la unitățile de 
învățământ. Au fost sunați toți care au avut solicitări pe această temă.  

În cadrul acestor proiecte veți găsit și proiectul numărul 4, care are valoarea cea 
mai mare - este vorba de vechiul nostru proiect de a crea o legătură de la Auchan către 
ceea ce înseamnă zona de nord a județului. Este deja construit un sens giratoriu acolo, 
pe centura Ploieștiului Acest drum trebuia să fie drum județean. Din păcate nu s-a 
clasificat și a primit titulatura DJ 156. El are o bucată foarte mică în Ploiești, exact la 
intrarea în Auchan, către Auchan, către supermarket și apoi se continuă pe mai multe 
terenuri particulare. Pentru a putea fi adus la standarde optime, primăria Blejoi și-a luat 
angajamentul și a primit, ca și donație, toate acele terenuri pentru a nu apela noi la 
faimoasele exproprieri care ar fi durat un an și ceva. Din acest motiv, titularul lucrării 
este primăria Blejoi. Proiectul pentru finanțarea drumului a fost inclus în lista de 
proiecte PNDL 2, suma alocată finanțabilă – 8 milioane. În urma semnării contractului 
doar 4 milioane lei au devenit eligibili pentru acest proiect, pentru că devierile de rețele, 
care sunt foarte multe acolo, inclusiv Conpet-ul – că îl văd pe domnul Tudora – costă 
foarte, foarte mult, iar Ministerul Dezvoltării nu susține financiar aceste devieri.  

 
Dl Dorin Tudora  
Și domnul Pințoiu, să știți. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
E part time. Domnul Pințoiu este part-time la Conpet. 
E cu jumătate de normă. 
Diferența între 4 milioane și 8, cât Blejoiul ar trebui să suporte, am zis să 

suportăm și noi o parte, dumnealor suportând oricum aceste cheltuieli în privința 
autorizaților, avizelor, devierilor de rețele electrice – care au costat 350 mii lei. Am 
spus să venim și noi în sprijinul lor cu această sumă pentru realizarea acestui drum de 
legătură între, eu îl consider între, nu este DN 1, este între vestul orașului și nordul 
orașului – pentru că iese pe centură aproape de Bricostore și de zona comercială, astfel 
încât un cetățean care vrea să plece de la Auchan să nu se întoarcă și să se urce pe 
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centură și să ajungă în zona de nord  - așa merge direct și se leagă către zona de nord 
a... 

 
Dl Eugen Ionică 
Și care este suma? 
 
Dl Bogdan Andrei Toader  
Un milion. Un milion de lei. Nu aveți proiectul nici dumneavoastră? 
Mă scuzați! Sper că nu este vina noastră. 
Am înțeles. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Și Blejoiul pune 10 miliarde și Consiliul județean 10 miliarde, deci 50%. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Dumnealor un milion, noi un milion, restul finanțabil din PNDL. Dar noi trebuia 

să facem acel drum, nu am reușit să facem noi pentru că trebuia să facem exproprierile. 
Dumnealor au reușit să convingă cetățenii să doneze terenul.   

Vă rog! 
 
Dl Cristian Dumitru 
 Tot în zonă acolo, de anul trecut probabil, trebuia să se rezolve o problemă. Nu 

știu din ce cauză nu s-a rezolvat până acum, dar cred că e momentul ca traficul greu 
care vine de pe linia de centură, dinspre București și merge spre Buzău... Avem 
pasarela aceea care este construită de câțiva ani de zile și în continuare sunt foarte mari 
blocaje când se iese de pe centura Ploieștiului și se intră în partea cealaltă a centurii 
Ploieștiului.  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Este foarte corect. Vă răspund.  
 
Dl Cristian Dumitru 
Asta ar fi una dintre probleme care cel puțin pentru traficul greu ar trebui să se 

rezolve cât mai repede, iar tot pe acea bretea cred că ar fi util dacă s-ar...   
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Iluminat.  
 
Dl Cristian Dumitru 
...dacă s-ar studia în primul rând, dar cred că ar putea exista o soluție tot pentru 

deblocarea traficului din zonă, ca de la Carrefour să poată, dar și de la Metro, de la 
Praktiker, să se poată ieși pe acea bretea care ar putea prelua foarte multe autovehicule 
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care intră în sensul giratoriu, vin în sensul giratoriu de la Carrefour și pleacă înapoi 
spre Păulești, Blejoi și așa mai departe.  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Corect.  
 
Dl Cristian Dumitru 
Cred că o ieșire de la Metro-Praktiker pe spate, în zona aceea de bretea, cred că 

ar rezolva cel puțin 10-20% din traficul din zonă.  
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Să vă răspund la prima întrebare a dumneavoastră.  
Vinovat de această lucru sunt eu, în mare parte. Ca să putem devia tot traficul 

greu, ar trebui să avem recepționat sensul giratoriu de la Shopping City. El există de 
ceva vreme dar nu este recepționat, pentru că la faza de recepție, poliția rutieră, a 
insistat să punem indicatoarele deasupra sensului, nu în lateralul sensului – cum le 
amplasasem noi. A trebuit să alocăm 150 mii lei  către Drumuri și Poduri, dumnealor 
să facă achiziția, să amplaseze semnalele, să convocăm din nou recepția iar când avem 
recepția finalizată, am discutat cu domnii de la poliție, vor institui această restricție de 
tonaj și vor devia tot traficul greu pe DJ 236, dar până în acest moment noi nu avem 
acel sens giratoriu. El este existent dar nu este recepționat și funcțional ca dumnealor 
să ne poată oferi această restricție de tonaj ca să existe un circuit. Este vina noastră 
pentru că nu am montat acele indicatoare în consolă – așa se numesc ele – nu în lateral. 
Dar presupun că se va rezolva cât mai repede această situație, mai ales că Drumuri și 
Poduri au achiziționat și au demarat această procedură de montare. 

Vă rog! 
Pentru partea a doua – atunci când am construit acest drum DJ 236..., domnul 

Ioniță este?     
Am instituit noi, tot noi Consiliul județean, o regulă, să nu lăsăm...  
I-a spuneți, domnule Ioniță! 
 
Dl Corneliu Adrian Ioniță 
Să nu dăm acceptul ca proprietarii riverani să iasă direct în drumul județean. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am spus în felul următor: dacă vom devia traficul, exact cum ne propunem și 

vom avea foarte multe construcții pe marginea drumului, care vor să iasă în acest drum, 
vă dați seama că am bloca drumul, pentru că noi l-am făcut pentru traficul greu. Dacă 
vor veni diverse firme și își vor construi. Nu știu – de logistică să spunem – și va trebui 
să iasă cu mașinile în acest drum, îl vor aglomera și n-am rezolvat problema. Din acest 
motiv am stopat orice inițiativă a oricărui cetățean care voia să iasă direct în drum și 
am pus o condiție de ,,creare a unui drum colector”, astfel încât ei să iasă, dar nu 
fiecare... 
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Gândiți-vă la Păulești, gândiți-vă în drumul dumneavoastră spre Sky și spre 
Păulești, da. Ați văzut că toată lumea are acces direct în drumul județean și că ați văzut 
că la un moment dat, existând un Fan Courier, existând un Sky, toată lumea iese și acel 
drum se aglomerează -  fiind un drum cu o singură bandă pe sens și gândindu-ne noi 
că acolo ar trebui să circule foarte multe camioane, tonaj mare, dacă dădeam drumul la 
toți acei proprietari să construiască și să iasă direct în drum blocam din nou...   

 
Dl Eugen Ionică 
Îmi cer scuze. Cum vine a cest lucru, există o lege de urbanism care îți spune că 

nu poți să construiești dacă nu ai acces la drum ori noi dacă noi menținem restricția… 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu. Restricția este  - ei să prevadă, ei, proprietarii, când construiesc, un drum 

colector. 
Da.  
 
Dl Eugen Ionică 
Dacă eu sunt persoană fizică și am acolo un teren trebuie să prevăd eu drum pe 

banii mei? 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Da. 
 
Dl Eugen Ionică 
Incredibil.  
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Așa e legea. 
 
Dl Eugen Ionică 
Da, dar când le-ați..., când am făcut drumul și când Consiliul județean a făcut 

drumul noi le-am spus acest lucru, când s-au făcut exproprieri ,,aveți grijă că voi ca să 
puteți ieși în acest drum o să trebuiască să vă construiți singuri drumuri”. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Da, le-am spus ,, acest drum este...”. 
 
Dl Corneliu Adrian Ioniță 
Deja când s-a construit drumul a fost lăsat spre mijloc, aproape de curba spre 

pasarelă un acces stânga și dreapta. 
 
Dl Eugen Ionică 
Da. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Adică acolo ar trebui să deverseze tot drumul colector. 
 
Dl Eugen Ionică 
Eu dacă era și mi se dădea un astfel de contract ca să vă dau terenul, nu vi-l 

dădeam. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Păi nu l-ați dat. L-am expropriat, prin lege, pentru utilitate publică. 
Ei nu au fost de acord. Nu au donat terenul. 
 
Dl Eugen Ionică 
Incredibil. Și acum trebuie să-i obligăm să-și facă drum singuri? 
Știți foarte bine cât costă un drum ca să vi-l faceți, ce Dumnezeu! 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am o întrebare.  
Știți Mobel-ul? 
 
Dl Eugen Ionică 
Da. Știu Mobel-ul. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Ați văzut cum Mobel-ul a construit acel drum colector prin fața lor... 
 
Dl Eugen Ionică 
Eu nu vorbesc de Mobel. Eu vorbesc de persoane fizice care sunt acolo și care 

au terenuri și care se vor...  
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Acele terenuri au o singură destinație: instituții și servicii. 
 
Dl Eugen Ionică 
Și pe partea dreaptă? 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și pe partea dreaptă și pe partea stângă. Este un PUG al unei localități, prin care, 

s-a stabilit acest drum colector în PUG-ul localității, s-a stabilit că este zonă de instituții 
și servicii. 

 
Dl Eugen Ionică 
Da. Nu mai am întrebări. M-am întrebat și eu retoric. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă rog! 
 
Dl Cristian Dumitru 
Și pentru că tot nu ați făcut recepția finală, ar fi indicat să o faceți recepția finală 

pe timpul ploii, pentru că pe partea dreaptă, când plouă, apa are cel puțin o jumătate de 
metru în sensul giratoriu. Poate și mai bine. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Domnule Ioniță, știți de această problemă? 
 
Dl Corneliu Adrian Ioniță  
Da. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă rog frumos ca până la recepție să fie rezolvat! Mulțumim foarte mult! 
Înainte să vă supun la vot, întrucât l-am văzut pe domnul Ionică foarte supărat 

pe acest lucru, ca să înțelegeți o situație: pe bulevardul Republicii, km 6, zona Albert 
– deci pe bulevard – un cetățean, proprietar pe teren, s-a dus să demareze actele 
necesare pentru o autorizație de construire. I s-a pus în vedere că există un studiu, 
înțelegeți, din două mii și nu știu cât, 2005, că tot a pomenit domnul Sicoie, făcut de 
un domn Guțu, în care bulevardul Republicii ar trebui modernizat la două benzi pe 
sens, trotuare, spațiu verde, pistă de biciclete și i s-a impus o retragere din axul 
drumului de 30 m, acum drumul având undeva la 8 metri și un pic, hai 9. Douăzeci și 
ceva de metri din terenul lui, retragere, pentru că există acest studiu.   

De la stradă bineînțeles. De la stradă. Poftim? 
Nu. Avea vreo 40 în interior. Deci jumate. Jumătate din teren a fost grevat. V-

am dat doar un exemplu de ce înseamnă o documentație de urbanism și respectarea ei. 
Asta este situația. V-am dat un exemplu pe care îl cunosc personal. 150 euro 

înmulțiți cu acești metri credeți-mă fac câteva zeci de mii bune pe care acel om le-a 
pierdut și a spus ,,ce vină am eu”. 

Vă supun la vor ultimul proiect pe ordinea de zi, numărul 16. Dacă nu sunt 
comentarii, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Există, pentru că este ședință ordinară, există punctul diverse. Dacă vreți să 

discutăm ceva? 
Vă rog, domnule Soiu! 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Vreau să vă spun câteva cuvinte pe care luați-le ca o apreciere, la modul cum 

coordonați ședințele Consiliului județean, la faptul că aveți întotdeauna umorul la 
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dumneavoastră și acceptați cu plăcere orice argumentație care este în sensul bun al 
rezolvării problemelor.  

Vreau să vă întreb dacă sunteți tot atât de apreciativ la această revoluție fiscală, 
la realizările ei, dacă s-a făcut o simulare a anului fiscal 2018, dacă s-a făcut un calcul 
și care ar fi marele avantaj pentru noi?  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Pentru ceea ce înseamnă bugetul Consiliului județean Prahova? 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Pentru 2018 – ținând cont de reducerea venitului de la 16 la 10%, pe profit. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Este impozitul pe venitul global. Acela este IVG. Sursele din IVG, acum nu știu, 

eu am venit în Consiliul județean în 2009 ca să vă răspund și să știți că eu am tot timpul 
umorul la mine pentru că altfel nu pot să supraviețuiesc. Credeți-mă! 

Este vorba de cotele care ne sunt atribuite din bugetul de stat. Statul păstrează 
pentru bugetul consolidat 28 și ceva la sută. Dacă nu mă înșel eu 28,75. Sunt 
redistribuite 71,25 procente. Nu știu dacă am cifrele exacte. Oricum, gândiți-vă că 71 
sunt redistribuite către teritoriu, către noi. Din aceste sume de 71%, patruzeci și cât se 
duc către orașe și comune? 

Patruzeci. 
Nu. Patruzeci și șapte știam eu. 
41,75%. La Consiliul județean se primesc douăzeci și... 
Nu erau... Cât? 
 
Dna Maria Dovîncă 
11,25. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
11,25. Când am intrat eu în Consiliu erau undeva la 17 sau 18. Au scăzut. Nu 

cred că-i poate împiedica nimeni din cei 28 pe care-i păstrează acolo să ne mai dea 
niște procente. Da. Deci ar putea veni o soluție.  

Din ce s-a discutat la nivelul Guvernului am înțeles că bugetul nostru pentru anul 
viitor va fi calculat în felul următor: se va lua o sumă la nivelul orașelor și comunelor 
de 750 pe persoană, însemnând populația înmulțit cu această sumă, care se consideră a 
fi necesară ca și cost de persoană al administrației publice pentru localitate. Deci pentru 
ce are nevoie comunitatea, deci 750 pe om. Se va înmulți cu numărul populației, se va 
face o sumă, se va trage o linie iar dacă suma aceea este mai mică  - sunt cazuri când 
va fi mai mică - decât bugetul pe anul 2017, Guvernul va veni și va completa. Deci 
niciun buget al niciunei localități nu va fi diminuat de această lege nouă a fiscalizării.  

Dacă vă convine răspunsul bine, dacă nu, acum nu am ce să vă zic. Mai multe    
date în acest moment nu am, decât că se lucrează la legea bugetului pe anul 2018 și 
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atunci vom observa împreună dacă am eu dreptate sau domnul Dobre care zice că-i 
scade bugetul cu 8 milioane. Și i-am făcut un calcul și transmis un comunicat de presă 
și i-am spus că 2 milioane lei le-a cheltuit anul acesta pe serbări, festivaluri și diverse 
evenimente interetnice.  

Nu toate culturale, stați liniștit! 
 
Dl Dorin Tudora 
Nu putem să fim numai un oraș muncitoresc, domnule președinte. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Aveți dreptate. Acest oraș este un oraș extraordinar, bazat pe o cultură și o 

civilizație extraordinară, mai ales că a fost Cetate Domnească pe vremea lui Mihai 
Viteazul – eu știam că a fost târg. 

Vă spun un lucru: dacă îmi spune cineva că nu petrolul, vreau să vă spun că am 
auzit o statistică foarte interesantă. A venit domnul Iohannis și statistica spune așa: în 
ultimul an suntem pe locul trei la ceea ce înseamnă investiții noi în România – ceea ce 
este un lucru extraordinar. Doi – vă spun eu din experiență, avem un șomaj în județul 
Prahova sub 3%, ceea ce iarăși este un lucru extraordinar. Trei – 33% din industria din 
județul Prahova este bazată pe petrol și subsidiare ale petrolului. Deci nu știu cât se 
bazează acest venit pe cultură dar vă spun ceva: nu avem nici cultură, nici tradiție, nici 
Caragiale nu a fost din Prahova – a fost din Haimanale.  

Mulțumesc, doamnă! Știu. Sunteți din Dâmbovița dumneavoastră. Și asta știu. 
 
Dl Ion Ionică 
Aparținea de Regiunea Ploiești. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și Predealul odată, domnule Ionică. 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Ați dat un răspuns diplomatic. Eu voiam în cifre, să îmi spuneți exact. 
Da. Totul e evaziv. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
În cifre, în cifre concrete ca să vă dau și nu răspuns evaziv, vor fi avantajate 

localitățile care nu au parte acum de un IVG sustenabil, consistent, însemnând Mizil, 
Breaza, care au avut foste unități industriale puternice, dar care au populație. Deci cine 
va avea populație, care este un criteriu determinant în această formulă, va fi, și nu aveau 
industrie...  

Știți cine va fi dezavantajat? Blejoi, Păulești, Aricești – care nu beneficiază de o 
populație, dar care, datorită IVG – ului, pentru faptul că beneficiau de foarte multe 
investiții aveau și impozitul pe venitul global foarte ridicat. 16%, vă dați seama că, 
însemna mult mai mult decât 10%.    
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Ca să vă dau în cifre concrete, Breaza n-ar trebui să-și facă probleme și nici 
Mizil-ul. Probleme ar trebui să-și facă cei care au unități de producție foarte multe, cu 
angajați foarte mulți și care nu se vor mai lua în calcul la venit. Și Câmpina va fi 
avantajată. 

 
Dl Mihail Iulian Soiu 
Dar dumneavoastră, ca și președinte, nu vă faceți probleme pentru județ? 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
La nivelul județului Prahova? 
 
Dl Mihail Iulian Soiu 
La nivelul județului. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Acest județ a supraviețuit de atâta vreme și cu un buget extraordinar încât nu 

cred eu că... 
Știți cine ar trebui să-și facă probleme foarte multe? – Ilfovul, zic eu. 
Că populație nu are. Noi totuși avem. Ilfovul ar trebui să-și facă probleme.  
Vă rog! 
 
Dl. Cristian Dumitru 
Vreau să vă spun, chiar dacă nu avem o cultură și o tradiție în partea culturală, 

asta nu înseamnă că cel puțin dacă până acum nu s-au făcut foarte multe lucruri în 
domeniul acesta, de acum încolo nu ar trebui sprijinită cât mai mult partea aceasta. 
Ploieștiul, dintr-un așa zis ,,oraș muncitoresc”, ar trebui să cunoască și alte valențe în 
viața socială, în viața culturală și care duc mai mult la dezvoltarea orașului din toate 
punctele de vedere.   

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Sunt de acord cu dumneavoastră. 
Nu țin minte să vă fi văzut pe vreunul dintre dumneavoastră la Festivalul de Jazz 

deschis alaltăieri nici la Festivalul de Teatru la care am participat, deci vă apreciez 
aplecarea către cultură pe absolut toți de aici, dar cred că sunt singurul care fost acolo 
– la domnul Mateescu și la doamna Mihaela Rus.. 

Vă rog, domnule Horia Toma! 
 
Dl Horia Victor Toma 
Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor, aș schimba 

puțin registrul și m-aș lega de punctul 16 – acele asocieri pe care le aprobăm cu 
localitățile, în vederea unor lucrări la unitățile școlare. Așa cum v-am spus la 
precedenta întâlnire... 

 



41 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
Și am ținut cont. 
 
Dl Horia Victor Toma 
...am fost și am vizitat o serie întreagă de localități unde s-au derulat lucrări la 

unitățile școlare, din fonduri pe care le-am asigurat noi, Consiliul județean, prin 
proiectele de asociere. Vreau să vă spun că în general lucrările erau destul de întârziate 
și lucrul ăsta sigur era justificabil pentru că noi de abia în 27 august am dat hotărârea, 
până s-au transferat banii...  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Scuze!  
Vă opresc aici. 
Noi nu le transferăm banii. 
 
Dl Horia Victor Toma 
Mă rog... 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Ei dau drumul la proceduri și vin la decontare către noi. 
 
Dl Horia Victor Toma 
Exact. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am vrut să specific. 
 
Dl Horia Victor Toma 
Până s-a făcut achiziția.  
Ce se întâmplă? În unele locuri, datorită faptului că lucrările erau întârziate, 

începuse sezonul rece... De exemplu am întâlnit la Fântânele – erau lucrări care 
presupuneau lucrul la instalația de încălzire. Încălzirea era sistată și deja erau 
temperaturi foarte scăzute. Copiii...   

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și mai funcționa școala? 
 
Dl Horia Victor Toma 
Veneau săracii copii. Acolo se învață într-un singur schimb și mă rog, 

disconfortul era destul de mare. 
Lucrurile s-au remediat.  
Rugămintea este, către noi toți, măcar pe ceea ce privește zona de învățământ, la 

care perioada în care se pot face lucrări, fără a afecta procesul educativ, este limitată, 
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să ne gândim că aceste parteneriate să le aprobăm mai din timp – adică undeva în 
aprilie-mai. Primăriile să știe de acest lucru.    

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Să știți că este o propunere foarte bună. Am spus-o la începutul ședinței. 
Iar cu „timpul limitat” cele trei luni de vacanță de la școli eu cred că este destul 

de adecvat și îndestulător.   
 
Dl Horia Victor Toma 
Sunt localități unde se desfășoară și acum aceste lucrări. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am înțeles această situație la Fântânele. Doamna consilier Ardeleanu Georgiana, 

fost consilier în consiliul local Fântânele și încă locuitoare a acestei frumoase comune, 
cred că se va ocupa de această problemă. 

Spuneți, vă rog!  
 
Dl Dan Ciolac 
Legat de Ploiești. Eu aștept cu interes legea zonelor metropolitane. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Îmi cer scuze față de colegii care nu au fost înștiințați de această problemă. 
Eu am discutat cu domnul Dobre pentru ce înseamnă zona periurbană și 

transportul public în zona periurbană. Am deschis această discuție împreună cu 
localitățile Blejoi, Păulești, Bărcănești,  Berceni, Ariceștii Rahtivani și Brazi. Am spus 
că putem înființa Zona metropolitană prin acest prin pas, un ADI, între aceste localități, 
astfel încât transportul în comun să se desfășoare pe toată această zonă, astfel încât 
cetățenii din zona periurbană să ajungă până în centrul orașului sau unde își doresc ei 
din oraș, în interiorul acestui oraș. Domnul Dobre a spus că ,,nu ar fi rentabil pentru 
TCE”. Eu mai mult de atât nu pot să fac.          

Toate serviciile. 
Corect. 
 
Dl Dan Ciolac 
Viitorul comunităților mari va fi pe zone metropolitane. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Este corect ca primăria Păulești să-și aducă cetățenii de la Găgeni până în centrul 

orașului. În acest moment ei se opresc la nord într-un terminal fără toalete. Ce pot să 
vă spun. Și nu am cum să amendez primăria Ploiești pentru că nu există nicio toaletă 
în terminal.   

Domnul Enescu și a mai ridicat un domn consilier mâna. 
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