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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 26 iulie 2019, ora 13,00 

 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 250 din 

22.07.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 28 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, 

Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca 

Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor 

Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, 

Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu Nicoleta, 

Stoian Sorin George, Toma Horia Victor și Viter David Andrei. 

Au lipsit doamnele consilier județean: David Simona și Petcu Monica și 

domnii consilieri județeni: Ciolac Dan, Dumitru Cristian, Ilie Mihai Viorel, 

Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Tudoran Lorin Gabriel.  

 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 Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 

economice; dna Livia Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dna 

Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Silvia 

Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; 

dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Georgiana Bianca Radu, 

directorul Clubului Sportiv ,,Activ Prahova-Ploiești” și reprezentanții presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dna Iuliana Cristina 

Mircea, șeful Biroului proiectare din cadrul Direcției Tehnice; dl Alexandru Andron, 

șeful Serviciului transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl 

Constantin Savu, consilier în cadrul Compartiment Control al președintelui și dl 

Bogdan Ioniță, consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-

media, sport-tineret, ONG-uri, turism. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Buna ziua! 

 V-aș ruga, domnilor consilieri, să ne ridicăm pentru a asculta Imnul de stat!  

 

X 

X X 
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 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Mulțumesc! 

 Domnul președinte va sosi în curând. Întârzie câteva minute și m-a rugat pe 

mine să încep ședința. 

 Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova, 

din data de 26 iulie, ora 13,00 avem șase proiecte pe ordinea de zi, la care sunt 

adăugate trei propuneri privind suplimentarea proiectului ordinii de zi, și anume:  

- punctul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean 

Prahova pe anul 2019”;  

- punctul 8 - ,,Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

Municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire laborator de 

radioterapie cu energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești””, inițiat de domnul 

președinte; 

- punctul 9 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Spitalul de Obstetrică 

- Ginecologie Ploiești”, inițiat de domnul președinte. 

 Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncte? Cine este 

pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. 

   

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Mulțumesc! 

 Și acum, proiectul ordinii de zi în integralitatea lui. 

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

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 27 iunie 2019. 

 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței de îndată a Consiliului județean 

Prahova din data de 28 iunie 2019. 

 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier județean 

Monica Petcu în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean 

Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Planului de acțiune pentru anul 

2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului 

Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 
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 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren în suprafață 

de 425 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 

județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru 

activitatea sportivă a Clubului Sportiv „Activ Prahova - Ploiești” - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 

2019  - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu Municipiul 

Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire laborator de radioterapie cu 

energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare de către Spitalul de Obstetrică- 

Ginecologie Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 

 (Domnul președinte al Consiliului județean Prahova, Toader Bogdan Andrei, 

participă la lucrările ședinței). 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Mulțumesc! 

 Punctul nr. 1 - ,,Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului județean Prahova din data de 27 iunie 2019”. 

 

  

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Sunt comentarii la acest punct? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține 

cineva? Domnul Soiu și Doamna Carmen  Dumitru se abțin - pentru că nu au fost 

prezenți. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi „pentru” și 2 

,,abțineri”(Dumitru Mihaela Carmen și Soiu Mihail Iulian). 

  

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Și acum, domnule președinte, punctul nr. 2!  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bună ziua! 

Îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat. 

Punctul nr. 2 - ,,Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței de îndată a 

Consiliului județean Prahova din data de 28 iunie 2019”. 
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Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Trei abțineri: domnul Nistor, domnul Soiu și domnul Răducanu. 

  

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 26 voturi „pentru” și 3 

,,abțineri” (Nistor Marian Tudor, Răducanu Nicușor și Soiu Mihail Iulian).   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc!  

Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea 

doamnei consilier județean Monica Petcu în componența unei comisii de specialitate 

a Consiliului județean Prahova”, proiect inițiat de subsemnatul. 

Dacă sunt comentarii? 

Doamna Petcu, nou intrată, va intra în comisia de unde a plecat domnul 

Ionică. Corect? Sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 4 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul județului Prahova”. 

Doamna Secretar! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Proiectul de hotărâre... De fapt, îndreaptă o eroare strecurată în Hotărârea 

adoptată în 19 aprilie 2019 - denumirea unui Centru, ca urmare a reorganizării este... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Denumirea nouă, va fi: Centru de îngrijire și asistentă... 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

...Centru de îngrijire și asistență... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...pentru persoane adulte cu dizabilități Puchenii Mari.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

  Doar aceasta este modificarea.  

  S-a strecurat greșeala - a rămas denumirea veche.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt comentarii, amendamente de făcut sau discuții pentru acest punct? 

Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

  Proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui 

teren în suprafață de 425 mp din domeniul public al Municipiului Ploiești în 

domeniul public al județului Prahova”. 

  Doamna Livia Barbălată! 
 

Dna Livia Barbălată 

Terenul se află în administrarea noastră și este necesar pentru construirea unui 

acces pentru salvări la UPU, în cadrul proiectului finanțat prin POR.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Aș vrea, pe această cale, să mulțumesc Primăriei Municipiului Ploiești - a dat 

curs destul de repede solicitărilor noastre. Mai avem încă un astfel de demers, dacă 

nu mă înșel, tot în zona Spitalului. Ne va ajuta foarte mult în vederea edificării 

Unității de Primiri Urgențe, cu modificările pe care le vom avea în acea zonă și cu 

terminalul intermodal, realizat în partea stângă - va trebui să creăm un acces facil 

pentru salvări.  

Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vi-l 

supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

  Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare 

pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv „Activ Prahova - Ploiești””, proiect 

inițiat de subsemnatul. 

  Data trecută, câțiva dintre colegii noștri au solicitat să fie prezentă doamna 

care a fost propusă ca și director interimar la Club, am invitat-o, am rugat-o să-și 

prezinte singură bugetul, astfel încât, dumneavoastră să puteți să-i adresați 

întrebările de rigoare.   

  Vă rog, doamnă! 

 

  Dna Georgiana Bianca Radu 

  Bună ziua! 
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  Bianca Radu sunt. Sunt de profesie economist. Am absolvit Facultatea de 

Științe Economice în cadrul Universității Petrol - Gaze din Ploiești. Ulterior, în 

cadrul aceleași Universități, am absolvit masterul în domeniul Managementul 

Sistemelor Economice Turistice și Administrative. Am peste șapte ani de experiență 

în conducere. Trei ani de zile am făcut parte din Consiliul de Administrație al 

,,Societății de Gospodărire Urbană” Ploiești, acolo unde am îndeplinit și funcția de 

președinta Comitetului de Audit.  

  Am venit de la Centrul de Îngrijire Persoane Adulte cu Handicap, de pe postul 

de contabil șef, prin transfer, la Consiliul județean, în Direcția Patrimoniu, acolo 

unde mă ocupam cu urmărirea contractelor instituțiilor care își desfășoară activitatea 

în Palatul Culturii; urmăream cheltuielile de întreținere; modul de elaborare a 

procedurilor, având în vedere contractele care trebuiau semnate pentru buna 

desfășurare a activității.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Mulțumesc, doamnă! 

  Aș vrea să vorbim despre buget. 

  Știu că o să vă adreseze colegii diverse întrebări, dar și în legătură cu bugetul 

pe care vi l-ați propus, având în vedere că trebuie, până pe 4 august, să facem 

înscrierea. 

  Vă rog! 

 

  Dna Georgiana Bianca Radu 

  S-a previzionat un buget de 500 mii lei, iar fundamentarea bugetului constă în: 

am alocat 140 mii lei, sume care includ cheltuielile de personal pentru structura 

administrativă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Cele trei persoane. 

 

   Dna Georgiana Bianca Radu 

  Cele trei persoane - sunt cei doi consilieri și postul de director.  

  2 mii lei, i-am alocat pentru cheltuielile de organizare și funcționare - aici mă 

refer la cheltuielile de întreținere aferente, iar pentru cheltuieli de bunuri și servicii - 

am alocat suma de 348 mii lei pentru că intenționăm să încheiem contracte de 

activitate sportivă, astfel încât să dezvoltăm ramura de handbal – m-am gândit în 

primă fază.  

  Dacă sunt întrebări? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Întrebări? 

  Vă rog, domnule Răducanu! 
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Dl Nicușor Răducanu 

Am mai discutat cu dumneavoastră și în pauză, înainte să începem, dar o să 

reiau. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Știți suma care a fost alocată în cadrul Direcției economice? 

  

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Suma pe care eu am previzionat-o la acest capitol, unde pot să dezvolt 

aceste..., să închei aceste contracte de activitate sportivă, îmi este suficientă, astfel 

încât să pornesc..., pentru semnarea..., vă refereați și în pauză,  de indicatorii aceia 

din normele financiare. Normele financiare, acolo într-adevăr exista un cuantum 

maxim. Asta nu înseamnă că eu voi merge pe un cuantum maxim. Acolo se vor 

purta niște negocieri, iar suma este fundamentată, cât să...  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Cunoașteți câți jucători are o echipă de handbal? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Cunosc. Am făcut și handbal până la 14 ani. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Deci avem 7 plus 5, da. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Da.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Bun.  În afară de cei 7 plus 5, vă rog să-mi enumerați personalul auxiliar, în 

afară de sportivi. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Eu am făcut o fundamentare pentru chiar 16 jucătoare, în lot. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 16 jucătoare în lot? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, așa se face. 
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Dl Nicușor Răducanu 

 Ok. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Ca să putem să ne... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Multe dintre ele fiind junioare. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Am luat în calcul și varianta aceasta. 

 Vă ascult! 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Deci, în funcție de execuția bugetară... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Antrenor... 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Antrenor, ne oprim aici. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Atât? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 În primă fază ne oprim aici. În funcție de execuția bugetară pe care o vom 

avea, voi reveni cu o..., voi face o rectificare pentru sumele corespunzătoare 

necesare dezvoltării în continuare. Am foarte multe discuții privind sponsorizări și 

așa mai departe.  

În primă fază, eu pot demara aceste contracte de activitate sportivă.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Am studiat normele pe care dumneavoastră ați spus că le-ați conceput 

împreună cu Resurse umane, da?  

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Direcția economică, împreună cu Resursele umane. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Și din punct de vedere financiar...? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Ne încadrăm. 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Doamna de la financiar, da? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Eu spun că nu vă încadrați. Eu spun clar că nu vă încadrați. 

 Numai salariile, la punctajele pe care le-ați acordat dumneavoastră: un punct, 

0.5, 0.25, în funcție de unde ne încadrăm... Nu vă încadrați, nu aveți cum.  

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Dați-mi voie să...! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

Singura soluție: o sponsorizare imensă din altă parte, ca să putem discuta 

despre aprobarea acestor norme.  

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Salariile, până la 31 decembrie, din această sumă de 348... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Cunoașteți estimarea și pentru anul viitor? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Am estimat deja în acest buget suma de un milion.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Adică tot 500 mii și anul viitor.  

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Asta voiam: tot 500 mii și anul viitor? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, acum avem nevoie de 500 mii, pentru următoarele trei-patru luni... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, până la sfârșitul anului. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Până la sfârșitul anului... 
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Dna Georgiana Bianca Radu 

 500 mii.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 500 mii, iar anul viitor avem nevoie tot de 500 mii, un an de zile. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Nu, dați-mi voie să...!   

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Un milion estimat. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

   Un milion. 

 Un sportiv, mergând la limita de bază, un sportiv are în jur de trei puncte. Trei 

puncte înseamnă 62 mii lei brut... 

Nu am nimic cu sportivii, să nu se înțeleagă greșit, dar vreau să estimăm 

corect prețurile de la început, nu să ne trezim peste 6 luni și să spunem: domnule, 

trebuie să scoatem bani din buzunar pentru încă o activitate de genul acesta, încă o 

ședință...  

Înseamnă 6 420 lei, numai sportivul - luat în calcul cu bun simț, nu cine știe 

ce.     

  

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Aici, dați-mi voie să negociez aceste criterii și... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Păi criteriile nu le puteți, pentru că le-ați stabilit deja. Ați stabilit puncte 

pentru fiecare poziție. Punctul se... 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Acolo sunt criterii maxime.  

 Deci ce vorbim despre normele financiare, vorbim despre criterii maxime. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Vă rog să mă ascultați! 

 Aceste puncte se corelează cu salariul minim brut pe economie. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Corect. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

Deci nu puteți să negociați altceva.  

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Corect, de aici am și plecat. 
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 Dl Nicușor Răducanu 

Deci, nu puteți să negociați altceva - unu. 

Doi: un antrenor ia 8 850 lei, de acord, este normal să fie un antrenor bun, la o 

echipă bună. Toate aceste valori sunt valori lunare. Asta presupune, pe lună, un 22 

mii euro.    

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Am alte proiecte în cap, pe care doresc să vi le prezint în ședințele următoare - 

să se și concretizeze. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar, domnule Răducanu, eu aș vrea să știu unde este problema? 

 Că, înțeleg... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, bugetarea...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 ...normele respective, nu sunt corelate și susținute de un buget adecvat. 

Bugetul este prea mic, pentru ce-și dorește doamna, domnișoara respectivă.  

 

Dna Georgiana Bianca Radu 

 Dați-mi voie! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și vă doriți să suplimentăm? - ca să înțeleg 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Faceți-mă să înțeleg! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, domnule președinte, avem primării care au nevoie de bani.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Ne-a apucat acuma odată dorința de sport. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aș putea să vă opresc aici, pentru că data trecută am avut o discuție cu colegul 

dumneavoastră. Nu am vrut, poate am părut un pic exagerat în limbaj dar, datoria 

Consiliului județean nu este să subvenționeze primăriile. În primul rând, bugetul 

Consiliului județean este bugetul Consiliului județean. Bugetul județului este diferit 

de bugetele primăriilor. Noi nu suntem ,,Casă de Ajutor Social” pentru primari. Să 

știți că suntem singurul județ din țara aceasta care face parteneriate cu primăriile.  

 Dacă mă contraziceți undeva... 

 

Dl Adrian Ionică 

 Sunteți ,,Casă de Ajutor” pentru primarii PSD, am înțeles. Pentru PNL, nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, așa este.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, domnule președinte, de acord, bun... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cum spuneți dumneavoastră, eu nu vreau să intru în discuție dar, dacă noi nu 

avem în acest moment atribuții pe ceea ce înseamnă sport, să știți că noi suntem unul 

din puținele județe care alocă foarte, foarte puțin, către ONG-uri. Să știți că am 

colegi în țară care alocă 4 milioane anual. Colegi care dau către ceea ce înseamnă 

bisericile, parohiile, din județele respective - 5 milioane pe an, colegi care... 

Acesta este bugetul Consiliului județean.   

 Îmi cer scuze dacă acesta este singurul motiv pentru care considerați... 

 Știți cât are Bistrița pentru echipa de handbal? Are 16 milioane pe an.  

Știți cât a alocat pentru Republica Moldova? - 1 milion și ceva de lei.  

Știți cât a dat către biserici? Trei milioane și ceva de lei.  

Aici este o problemă - pentru că noi dăm 30 milioane anual către primării, iar 

responsabilitatea noastră este județul. 

 Aici nu înțeleg - dacă dumneavoastră considerați că nu este cazul să înființăm 

o echipă de handbal, iar la Sala Sporturilor să joace, poate din când în când, 

Naționala României sau poate alte echipe, Ploieștiul neavând în acest moment nicio 

echipă profesionistă înscrisă în nicio competiție națională - nici handbal, nici volei, 

nici baschet și nici măcar...  

Avem un stadion, dar pe care, dacă nu ar exista o echipă privată care să joace - 

,,Petrolul Ploiești”-, l-am ține să joace ,,Chindia” și cu ,,FC Argeș”, poate.  

Dacă dumneavoastră considerați că atribuțiile noastre sunt și asta ar trebui să 

fie, să sprijinim primarii, necontând coloratura, stimate domn - că s-a întâmplat o 

singură dată, în 12 ani, de când sunt eu la Consiliul județean, da? În 12 ani și acum 

văd că este... 

 Astăzi, dăm 4 milioane către Primăria Ploiești - îi adunați și pe aceștia, sau nu 

ar trebui să-i adunați, dar nu contează. Îmi cer scuze că v-am întrerupt! Să știți că 

puteam să alocăm din bugetul Consiliului județean poate și 20 și 30 milioane și să 
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facem o echipă. Am zis să începem ușor, să începem cu un buget mic, să vedem cum 

evoluează situația, să nu ne aruncăm cu capul înainte și să creștem treptat, cum 

crește orice echipă sănătoasă.  

Vedem colaborarea cu CSM-ul, poate au și ei jucători - acum vorbim de 

juniorat - care pot evolua la această echipă. Ar trebui să avem un început. Dacă 

considerați că este prea mic începutul, fără problemă, vă pot solicita suplimentarea.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, domnule președinte... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog!  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Unu: veniturile Consiliului județean sunt de 399 milioane lei; cheltuielile 522. 

Deci, în limbajul meu economic, asta înseamnă pierdere. Poate la dumneavoastră 

înseamnă deficit - din câte am înțeles -, pe care-l asigurăm din anii anteriori.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Cât credeți că putem să mergem pe acest...? Totdeauna să mergem pe deficit?   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și propuneți să facem economii? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Propun să cheltuim cu cap, banii județului. Asta este părerea mea.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vi se pare... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Și dintr-o dată, - eu sunt în Consiliu de trei ani de zile și nu știu dacă o să mai 

fiu mai departe -, ca idee, eu vă spun părerea mea și părerea celor mulți ca mine, 

dintr-o dată, apare dorința de a investi în sport. E cam ciudat că timp de trei ani de 

zile...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze, dar nu exista legislație în vigoare. Mi-aș fi dorit să putem să 

investim... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Trei ani de zile nu s-a discutat despre sport.   
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știți când a apărut legea, domnule Răducanu? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Spuneți!   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 În 2017... în 2018 s-a putut aloca 5% din buget - așa a venit legea -, că  maxim 

5% din bugetul UAT-ului poate fi direcționat către sport. În 2018. Am avut și în 

2018 discuții și am povestit domnului profesor Horia Toma cu ,,Tricolorul LMV”, 

pentru că am zis să alegem un sport tradițional în Ploiești. Am zis să fie ceva de 

tradiție. 

 Deci, dumneavoastră considerați că, de fapt, problema nu este la cât se alocă, 

ci că nu ar trebui să alocăm deloc. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Spun că valoarea este prea mare, nu este bine analizat de Serviciul resurse 

umane...    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

    Prea mare, comparativ cu ce? 

  

Dl Nicușor Răducanu 

 Prea mare numai pentru ideea aceasta de a asigura banii pentru echipă. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Dacă-mi dați voie? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, încă o dată: doamna directoare, când a făcut calculul, a stabilit o 

anumită sumă, băgată în coeficienți de puncte - un punct - 1,5, exact așa cum...   

 Luat în calcul cu toate problemele: cu hrană, cu transport, cu antrenor, cu 

arbitrii, cu... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 ...cheltuielile aferente unui teren, deci, nu se încadrează în asta. 

 Deci, ar trebui ca acest normativ să fie regândit, astfel încât să se încadreze în 

banii alocați de către Consiliul județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 
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Din ce cunosc eu și din ce discuții am purtat, hrana și cazarea jucătoarelor nu 

le asigurăm noi, și le vor asigura singure din indemnizația lunară, deci nu din 

salariu, din cei 600 lei se vor ocupa dumnealor separat. Sunt singurele care vor face 

acest lucru. 

Deci, noi nu vom asigura nici hrana. Corect, transport vom asigura, închirierea 

sălilor unde vor juca, bineînțeles la ,,Sala Sporturilor”, pentru că acest lucru ne 

dorim și vor trebui să desfășoare și antrenamente, iar CSM-ul funcționează ca și 

societate privată și au tarife de închiriere și vom închiria. În rest, nu cred că vom 

avea alte cheltuieli exagerate, nici măcar pe majorete sau alte...  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu mă refer la asta, mă refer la cheltuieli cu medicamentele, cheltuieli cu...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O echipă are nevoie de medicamentație. 

 

Dl Eugen Ionică 

Am tot ridicat și eu mâna. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze, a continuat dumnealui. 

Vă rog, domnule Răducanu, îi permiteți colegului dumneavoastră?  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, îmi cer scuze! Așteptam să finalizeze. 

Vă văzusem pe dumneavoastră... 

 

Dl Eugen Ionică 

Tot încerc, dar suntem mai egali unii decât alții. 

Eu nu am nimic de comentat cu privire la modul cum s-a făcut aici împărțirea, 

care sunt criteriile, dar văd că sunt criterii pentru sportivi. Nu sunt criterii 

facultative, sunt criterii - punct. Dacă sunt criterii, sunt obligatorii.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Eugen Ionică 

Cu alte cuvinte, când vii mai jos și spui: cuantum maxim al remunerației 

lunare în baza unui contract, îl reprezintă produsul dintre nivelul salariului de bază 

minim și suma punctelor obținute - nu mai are sens ,,maxim” aici, pentru că aceste 

criterii sunt clare, nu sunt criterii subiective, deși sunt numite, sunt negociabile, sunt 

criterii și atât. Deci, atunci când vei face înmulțirile, le faci la numărul de puncte cu 

salariul minim, brut, pe economie aflat în plată, și este perfect, este ok. Dacă 
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mergem pe raționamentul acesta, fiecare jucător care este titular la Liga a II-a... că 

asta este Liga a II-a, înțeleg... 

Probabil că așa este, este Liga a II-a? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

 ...dacă mergem pe logica aceasta, o să ajungem la un consum lunar de vreo 

sută și ceva de mii lei, o sută patruzeci și ceva mii lei, doar pentru sportivi, lunar. 

Asta înseamnă că în 6 luni, că nu poți să-i plătești doar 3 luni, când joacă, și 3 luni 

când stau fără activitate, nu au salarii. Pe 6 luni, o să mergem undeva spre șapte sute 

și ceva mii lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este corect. 
 

Dl Eugen Ionică 

 Cu alte cuvinte...  
  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este corectă afirmația. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Cu alte cuvinte, ce a vrut să spună colegul meu, și de aceea am încercat să 

intervin, dar nu m-ați băgat în seamă niciunul dintre dumneavoastră... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu îmi cer scuze, așteptam să finalizeze. Să știți că aici nu puteți să-mi 

reproșați.  

 Să-i închid microfonul dumnealui... Să știți că funcționează. Uitați, să știți că 

funcționează, dar nu-mi permit acest lucru.  

 

Dl Eugen Ionică 

 Ideea este că aici nu poate fi cuantum maxim, trebuie să fie cuantum și nu 

trebuie să negocieze pentru că, criteriile sunt criterii și punct.  

 Dacă sunt criterii, sunt clare - nu pot fi negociate. Deci, faptul că voi negocia 

eu, nu merge - asta este una.  

 După aceea, am văzut că ați spus că, cheltuielile de masă, de supraalimentație, 

cum era pe vremuri, când făceam eu sport, le asigură Clubul de acum sau cei de-

acum pe care-i... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și le asigură singure, din indemnizație - am discutat.  
 

Dl Eugen Ionică 

 Deci, din ce la dăm salariile, ele își plătesc 600 lei, se duc către... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exact, se duce către cazare și masă.  

 

Dl Eugen Ionică 

 Am mai văzut acolo cheltuieli pentru medicație. Sunt 20 lei pe fiecare zi, 

pentru medicație și e vorba de medicația specifică sportului de performanță. Repet: 

am făcut și știu și cred că știe și domnul Darius Meșca, pentru că și dumnealui a 

făcut sport.  

          Nu știu dacă doamna știe, că eu am făcut, el a făcut, nu știu dacă dumneaei a 

făcut sport de performanță. Dar o să spun: se dă medicație în fiecare zi, la indicația 

doctorului - costă 20 lei pe zi. La asta se mai adaugă un tarif de 12 lei, deci 20 cu 12, 

sunt 32 lei. Se dă zi de zi fără pauză, decât pauzele indicate de medic și aici și 

doamna Carmen Dumitru mă poate aproba.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect, dar v-am aprobat cu toții.  

 

Dl Eugen Ionică 

 Toate aceste cheltuieli dau mai mult decât cei 500 mii lei, iar colegul meu 

cred că la asta se referea: că bugetul este mic față de cât avem nevoie. Asta înseamnă 

că previzionarea pe care am făcut-o noi acum, asigură doar startul, și aici sunt de 

acord cu ce a zis doamna director, asigură doar startul în competiție, dar nu mai pot 

fi de acord cu dumneavoastră, care ați spus că vom da doar 500 mii lei în ședința 

trecută la acest Club, pentru jumătate de an, pentru că îl vom depăși cu siguranță. 

Doamna va veni la noi și ne va spune sigur: avem nevoie de mai mulți bani, și 

probabil că va trebui să-i dăm. Este firesc să fie așa, este logic să dăm mai departe.   

 Și o să închei. Dacă vreți ca acest Club să meargă și să fie viabil, regândiți-vă 

tot ce înseamnă buget și veniți și prezentați-ne niște cifre clare și reale cu o proiecție 

- ce înseamnă dezvoltare, cum vedeți, dacă aveți un plan de dezvoltare al Clubului. 

Adică mă gândesc că pe lângă cei 16 jucători și un antrenor principal, o să aveți 

nevoie și de un secund, de un maseur, o să aveți nevoie de un fizioterapeut, de un 

responsabil cu pregătirea fizică, o să aveți nevoie de un conducător de jocuri, pentru 

că acestea sunt cerințele, iar Liga a II-a este antecamera Ligii I, în orice sport. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iar obiectivul nostru stabilit de către CA este să ajungem la baraj. Este foarte 

corect tot ce ați spus. Și uitați, să știți că nu vreau să întrerup, pentru că afirmațiile 

dumneavoastră chiar sunt corecte și bazate, fundamentate, pe experiența pe care o 

aveți. Da, este corect, dar noi, acum, la această rectificare, noi voiam să putem să 

așteptăm rectificarea națională, când sigur vom primi niște bani de echilibrare, să 

facem aceste lucruri.    

 A fost totul făcut în grabă, în privința discuției, da, nu m-ați auzit acum trei 

ani, am purtat discuțiile și îi am martori pe domnul de la ,,Tricolorul LMV” și pe 

domnul Ganea, cu care am încercat acea, să spunem, acea inițiere a unui club de 

volei. 
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         Anul acesta, tot în grabă, am făcut acest buget de 500 mii. Este un buget de 

avarie, de început, până ne punem..., să vedem exact ce avem nevoie. Poate nu avem 

nevoie de antrenor secund, dar poate avem nevoie de maseur, cum spuneți și 

dumneavoastră, corect, ca să ne atingem obiectivul, s-ar putea... Dar în acest 

moment când banii sunt, și este corect și ce a spus domnul Răducanu, banii sunt 

limitați. Nici nu ne permitem să demarăm acum să alocăm acum 2 milioane, dintr-un 

start. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Dacă-mi permiteți să vă întrerup! 

 Probabil că proiecția reală a cheltuielilor or să fie undeva spre 3,2 - 3,3 

milioane lei pe an. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Ba da. Acolo se va ajunge doar pentru secția de handbal. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiecția reală este... 

 

Dl Eugen Ionică 

 Credeți-mă că acolo se va ajunge și o să vină anul viitor și o să vedeți... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...este undeva la ... 

 

Dl Eugen Ionică 

 ...o să vedeți că așa va fi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...1,7 milioane pe an sportiv, da? 

 

Dl Eugen Ionică 

 Nu cred. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze, eu... 

 

Dl Eugen Ionică 

 O să vedem, nu știu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...am analizat situația.  
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Să știți că am trimis doi oameni la Bistrița, pentru a analiza. Să știți că 

modelul nostru, pe care l-am și urmat, este cel de la Bistrița. Cum au desfășurat 

dumnealor această activitate, exact cum au contractat jucătoarele, cum au înființat 

Clubul, cum și-au luat CIS-ul, că avem și CIS (Certificat de Identitate Sportivă). 

Fără CIS nu putem să existăm, este un fel de CUI pentru societăți comerciale. Uitați, 

Clubul Sportiv al Județului Prahova are adresa..., certificat de Identitate Sportivă. 

Da? Până atunci, nu puteam să antamăm nicio cheltuială. Este eliberat ieri sau 

alaltăieri, dacă nu mă înșel, 24. Deci, este un început. 

Sunt conștient că nu vom putea să evoluăm la parametrii normali cu acești 500 

mii, dar trebuie să inițiem. Aceștia sunt singurii bani văzuți în acest moment în buget 

pentru această activitate, găsiți de către..., pentru că avem o rectificare să vedeți pe 

cât...  

 

Dl Eugen Ionică 

 Sunt niște influențe negative, le-am remarcat pe toate, credeți-mă că m-am 

uitat exact ca să văd exact... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine. Din acest motiv vă și punem la dispoziție materialele, nu ca să le 

aveți - vi le punem ca să le studiați, dar v-am spus, ca și idee, că trebuie să demarăm.   

Sunt 500 mii. Că sunt mulți, că sunt puțini, fiecare evaluează. Pentru un Club 

al județului, pentru ce înseamnă județul Prahova, să nu existe să ne bucurăm pentru 

faptul că sâmbătă există un meci amical între ,,Petrolul”, care este în Liga a II-a, și 

,,Blejoi”, care este în Liga a III-a, la nivelul județului Prahova, iar alte județe, cu 

posibilități mult mai mici, să aibă poate echipe și la baschet și la handbal și la volei 

în competiții naționale și de ce nu și internaționale, să știți că mie, unul... 

Nu am fost de performanță, am jucat și eu la ,,CSS”, până la 18 ani, baschet. 

Mie unul îmi este rușine - să ai o sală de sport și un stadion, la parametrii, eu spun 

de cupe europene, și să nu ai cu cine să le folosești din județ, eu chiar cred că este o 

rușine, iar dacă dumneavoastră considerați că nu ar trebui să investim în sport, nu 

știu, eu unul sunt de altă părere - asta ca să mă fac poate mai bine înțeles. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Și mai vreau să spun ceva. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

 Un singur element pe care vreau să mi-l lămurească, să vedem, nu știu dacă se 

poate sau dacă s-au gândit până acum cei care au făcut acel statut și acel statut de 

funcționare: Ce se întâmplă cu jucătorii? Sunt proprietatea cui? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am purtat discuția aceasta. 
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Dl Eugen Ionică 

 Ce se întâmplă la tranzacțiile de vânzare-cumpărare, jucătorul, din punct de 

vedere al calculului economic, este o marfă - se vinde și se cumpără. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corect. 

Noi, acum, achiziționăm jucătoare libere de contract. 

  

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Asta voiam să punctez - sunt libere de contract. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Achiziționându-le, le luăm și devin proprietatea Clubului patronat de 

Consiliul județean Prahova... 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Exact. 

 

Dl Eugen Ionică 

Ce se întâmplă mai departe? Să spunem că o să creștem jucători și or să fie 

buni... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt junioare... dar vă rog să spuneți dumneavoastră! 

 

Dna Georgiana Bianca Radu 

Dacă există, în lot, junioare până în vârsta de 23 ani, există o taxă, atâta vreme 

cât doresc să plece, de 6 000 euro, bani care vin în aparatul Consiliului județean.  

 

Dl Eugen Ionică 

Și restul? Dacă îl vindeți pe 50 mii euro, ce se va întâmpla cu restul banilor, 

după...? 

 

Dna Georgiana Bianca Radu 

Cu siguranță banii se întorc tot în aparatul de specialitate. 

 

Dl Eugen Ionică 

Cum? Că nu ați scris nicăieri lucrul acesta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Intră în bugetul Consiliului - ca și donațiile pentru echipă.  

 

Dl Eugen Ionică 

Da, dar trebuie trecute în statutul Clubului, trebuie trecute în formele juridice 

de funcționare a acestui Club. Adică trebuie făcute clar distincțiile pentru...  
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Dna Georgiana Bianca Radu 

În contractele de activitate sportivă... 
 

Dl Eugen Ionică 

Numai puțin, domnișoară! 
 

Dna Georgiana Bianca Radu  

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Mulți dintre cei care au avut și au probleme cu DNA-ul pe finanțări de sport, 

au avut probleme din această perspectivă, adică au avut jucători pe care i-au plătit o 

dată. Au avut probleme pentru că i-au plătit din diferite fonduri și nu au mai știut 

cum s-au făcut plățile și după aceea pe vânzare și cumpărare. Ori aceste elemente 

cheie trebuie bine definite. Cred că ar trebui să vă aplecați foarte atent asupra acestor 

probleme și să le rezolvați. 
 

Dna Georgiana Bianca Radu 

Cu siguranță așa se întâmplă. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este o propunere foarte corectă. Trebuie să ne asigurăm de acum. Noi ne 

gândeam că scriem în contractele individuale, dar ar trebui și în statut și în 

regulament, deci...  

Bun. Mai sunt alte comentarii, amendamente de făcut la acest punct de pe 

ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la vot. 

Doar ca și o scurtă mențiune: proiectul se numește - Proiect de hotărâre 

privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului „Activ 

Prahova - Ploiești”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 19 voturi „pentru”(Toader 

Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, 

Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Nega Gheorghe, Nică 

Justinian Feodor, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia Victor și Viter David Andrei) și 10 ,,abțineri”( Papuc Rodica 

Mariana, Popovici Elisabeta, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Necula 

Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Popescu Cristian, Răducanu Nicușor și Soiu 

Mihail Iulian). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul cu 19 voturi și majoritate absolută.  

Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră.  

Nr. 7 - ,,Proiect de rectificare a bugetului propriu al județului și a bugetelor 

unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2019”. 

Comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 
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(Domnul consilier județean Nistor Marian Tudor s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

O singură problemă aș avea aici: Școala specială nr. 1 de la vest.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu s-a mai făcut nimic... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze! 

Avem pe cineva de la achiziții, aici? De la tehnic? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

S-a aprobat, nu s-a aprobat? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă răspunde doamna. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Spuneți doamna! 
 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

Deci, documentația de achiziție este terminată, a fost în validare și depunerea 

documentelor este după 12 august. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, este ridicată pe SEAP, a stat un pic la validare, la ANAP, se pot depune. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, încă nu s-au depus oferte. Nu s-a depus nicio ofertă? 
 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

Nu s-au depus oferte. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Finalizarea depunerilor este pe 12 august. Încă este... 
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Dna Iuliana Cristina Mircea 

Deja avem trei înscrieri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem trei înscrieri. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Au trecut vreo patru luni de când am vorbit eu aici în ședință, patru luni au 

trecut de când am întrebat care este situația, pentru că acel spațiu începe să se 

degradeze până la urmă.  

Nu putem să-l mai ținem așa. 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea  

Avem trei oferte, deocamdată îi înscriem și o să vedem câți constructori vor 

veni. 

Deci, după 12 august vă...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, mai aveți ceva? Nu. 

Oricum, știu că dumneavoastră vă veți abține la acest punct. 

 

Dl Adrian Ionică 

Sunt aceleași sume... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mi se pare și normal. Sunteți consecvenți în decizii.  

Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 19 voturi și 9 abțineri. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 19 voturi „pentru” (Toader 

Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, 

Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Nega Gheorghe, Nică 

Justinian Feodor, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia Victor și Viter David Andrei)  și 9 ,,abțineri”(Papuc Rodica 

Mariana, Popovici Elisabeta, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Necula 

Gheorghe,  Popescu Cristian, Răducanu Nicușor și Soiu Mihail Iulian). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

Municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire laborator de 

radioterapie cu energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești””. 

Și acum, pentru că v-ați abținut la rectificarea de buget, care cuprindea și banii 

pentru Spitalul de radioterapie, pe acest proiect, în schimb, o să-l votați, sunt sigur. 

Mai sunteți consecvenți? 
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Înainte să dau cuvântul doamnei Carmen, aș vrea să fac câteva precizări 

despre acest proiect - este foarte corect că doamna Carmen Dumitru, fiind manager, 

la data respectivă, a Spitalului Schuller din Ploiești, a venit cu propunerea acestui 

Centru de radioterapie. 

În urma demersurilor făcute și a unei scrisori pe care dumneaei a elaborat-o, a 

redactat-o, și am trimis-o către Minister, am primit promisiunea că prin Banca 

Mondială se va achiziționa un aparat și pentru Spitalul Schuller, cu o singură 

condiție: condiția efectivă a fost ca noi să construim acel buncăr - că așa se 

denumește el.  

Ulterior, am discutat cu Primăria Municipiului Ploiești, iar domnul Dobre să 

știți că a fost foarte receptiv la problemă, și s-a demarat o procedură de achiziție. În 

anul  2018, la început, am alocat 2,5 milioane, bani care ni s-au returnat în bugetul 

Consiliului, pentru că nu au fost cheltuiți. A durat un an și jumătate procedura.  

Apropo, atunci când faceți acuzații de genul: că au trecut 4 luni de zile... să 

știți că procedura la Municipiul Ploiești a durat un an și jumătate, cu diverse 

argumente. Prima dată au subevaluat proiectarea, nu s-a prezentat nimeni la licitație 

de două ori, au revenit, au modificat un pic indicatorii - nu contează. Ulterior, 

licitația s-a ținut și în acest moment avem declarat un câștigător, dar nu se poate 

semna contractul. Din ce cauză? Pentru că nu există sumele cuvenite pentru a semna 

contractul.       

 Vă spun sincer: proiectul nu este pentru Municipiul Ploiești, proiectul este 

pentru tot județul Prahova, este un proiect extraordinar de important, bolnavii nu 

trebuie să mai plece din Prahova, din Ploiești. Putea să fie și la Câmpina - vă spun 

sincer aceeași poziție o aveam să se ducă către București, să parcurgă două ore dus, 

două ore întors, într-o agonie completă. Trebuie să avem acest centru.  

Vă spun: și dacă ne vor fi solicitate sume, ulterior acestei sume de 4 milioane, 

deși mi s-ar părea normal jumate-jumate măcar să facem, adică să nu plătim noi 

toată cheltuiala... Să știți că centrul cuprinde două buncăre: un buncăr pentru CT, 

paturi pentru spitalizare de zi, cabinete pentru medici, până și un spațiu de bistro 

cafe - nu prea am fost de acord cu el, dar...      

Deci, este ca un Centru, este ca un mini-spital cu această destinație, și să știți 

că este un proiect care să vină în sprijinul tuturor prahovenilor, poate chiar și zonelor 

limitrofe. Nici Buzăul nu are așa ceva și nici Dâmbovița. 

 Deci, sigur va avea adresabilitate - ceea ce este un lucru important. Faptul că 

Municipiul, în acest moment, nu a reușit să finanțeze, să știți nu este... Toată lumea 

ar fi trebuit să contribuie - până și Câmpina, până și Văleni, până și noi - toată 

lumea, dar noi, cum îi reprezentăm pe toți aceștia, e bine să contribuim financiar.  

Este un lucru extraordinar și aș vrea să le mulțumesc doamnei Carmen 

Dumitru și doctorului Marius Dinu. Și dumnealui a insistat foarte mult și am fost 

împreună la București, la Ministerul Sănătății, pentru că voiau să ne taie de pe lista 

de beneficiari, pentru că nu realizam acest centru. Și acum suntem. Am discutat cu 

doamna Ministru, Sorina Pintea, și ne-a asigurat că dacă noi am finalizat licitația și 

am început execuția, rămânem pe lista aprobată inițial. 

 Vă rog, doamna Dumitru!  

Mulțumesc! 
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 Dna Mihaela Carmen Dumitru 

Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și că s-a luat această decizie și 

sper că toți colegii sunt în favoarea acestei decizii.  

Așa cum aţi spus și dumneavoastră, nu este numai pentru județul Prahova, ci 

şi pentru județele limitrofe. Asta înseamnă că vor fi două avantaje: pe de o parte 

beneficii pentru pacienți, pe de altă parte surse financiare care vin la Spital și deci, la 

,,Casa de Asigurări de Sănătate” Prahova. 

Eu sunt bucuroasă  că, în final, după 4 ani de eforturi, am ajuns la acest nivel 

și într-adevăr, Banca Mondială nu începea demararea licitației pentru acceleratorii 

de particule, care sunt vreo 6 milioane euro, decât dacă era semnat contractul de 

începere a lucrării pentru clădire.  

 Acum este momentul semnării, în momentul în care vom demara vor fi 

alocate sumele la Municipiu și nu pot decât să mulțumesc tuturor, anticipat, și aș 

vrea ca din inițiatori să intre și Comisia de Sănătate.  

 Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu mare plăcere, doamna Dumitru. 

 Vă rog, domnule Ionică! 

 

Dl Eugen Ionică 

 Vreau să mulțumesc și eu tuturor celor care au dus la finalizarea sau la 

începerea acestui proiect. Este o muncă pe care au făcut-o și care îşi va vedea 

roadele, dar în același timp mă văd nevoit să fac și câteva precizări. Firesc să vă 

duceți dumneavoastră cu domnul doctor Dinu, la București, în condițiile în care 

Guvernul este de coloratura dumneavoastră - cred că aveți mai multă trecere.  

 Pe da altă parte... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Înseamnă că nu o cunoașteți pe doamna ministru. 

 Îmi cer scuze! Este o afirmație, din punct de vedere uman, doamna ministru să 

știți că este...  

 

Dl Eugen Ionică 

 Am înțeles, este o tipă jos pălăria, din toate punctele de vedere... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că înainte am fost și la Bodog. 

 

Dl Eugen Ionică 

  ...și vizibilă, dar cred că Primăria Ploiești ar fi putut să vină cu bani, dacă onor 

Guvernul, din care face parte și doamna Ministru al Sănătății, care este jos pălăria, 

nu ar fi tăiat domnul Teodorovici niște bani.  

 Banii aceia tăiați s-ar fi văzut și în proiectul acesta, s-ar fi văzut și în alte 

câteva 17, să le dau numărul exact, 17 proiecte care au rămas fără finanțare, pentru 
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că Ministerul de Finanțe a tăiat foarte mulți bani și de la județ și de la Municipiul 

Ploiești.    

 Aceasta a fost singura precizare pe care voiam să o fac, ca să nu rămână 

nimeni nelămurit: de ce a trebuit să venim noi cu bani și... Dar este bine că am reușit 

să venim cu banii aceștia și vă felicit, sincer.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

 Ca să rămânem în aceeași notă a discuției: aș vrea să fac și eu o scurtă 

precizare: deja lucrez la o restructurare și reorganizare, atât la ceea ce înseamnă 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie, cât și la aparatul de specialitate al Consiliului 

județean. Dacă Primăria Municipiului Ploiești dorește să aibă mai mulți bani, cred că 

poate găsi soluții pentru a-și asigura investițiile, dar cu un aparat stufos... 

 Uitați, eu să știți că mai mult ca sigur, luna viitoare, voi intra în ședință de 

Consiliu județean, pentru ceea ce înseamnă restructurare și reorganizare, atât la 

Spitalul de Obstetrică, cât și la aparatul de specialitate, dacă voi avea și votul 

dumneavoastră.  

Nu știu la ce să mă mai aștept. Nu știu dacă veți vota acest punct de pe ordinea 

de zi. 

Deci, dacă nu mai sunt alte comentarii vi-l supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și tot ca să rămânem în această notă: dacă primarul era PSD, mai votați?  

 

Dl Adrian Ionică 

Domnule președinte, haideți să... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Era o glumă, cum a glumit și dumnealui mai devreme. 

 

Dl Adrian Ionică 

Și cei care au votat PSD, din Plopeni, beneficiază și dumnealor de aceste 

servicii, nu numai ploieștenii - ați spus dumneavoastră mai devreme, da? Chiar dacă 

nu au beneficiat de alte chestii, deși au votat PSD. 

Vă mulțumesc!  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc! 

Proiectul nr. 9  pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de 

către Spitalul Obstetrică- Ginecologie Ploiești”. 

Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă...?  

 



27 
 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dacă se poate, ca persoana care s-a ocupat, sau societatea care asigură..., că 

am mai avut o ședință acum un an de zile, pe aceeași temă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...să știm și noi rezultatele. Noi, acum votăm, ridicăm mâna, suntem de acord, 

nu suntem de acord, dar nu știm care au fost rezultatele pentru anul trecut, pentru un 

an de zile de când am aprobat deja acest sprijin.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este cineva din partea Spitalului de Obstetrică Ginecologie, în sală? 

 

Vasile Pătrașcu 

Nu este nimeni, domnule președinte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ar fi trebuit să fie, având un proiect pe ordinea de zi. 
 

Dl Eugen Ionică 

CA-ul. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

CA-ul. Domnul Ardeleanu, domnul..., vă rog! 

Cel puțin, rugămintea la dumneavoastră este: raportul de activitate al societății 

pe anul trecut sau pe perioada contractuală, să fiu mai exact, să fie prezentat și aici. 

Sunt sigur că la dumneavoastră în CA a fost prezentat... 

 

Dl Vasile Ardeleanu  

Da, a fost prezentat, domnule președinte. 

Și urmează să vină și în Consiliul județean, să prezentăm odată cu situația, 

după ce se finalizează proiectul de management al directorului interimar, urmează să 

prezentăm și situația juridică a tuturor proceselor aflate pe rol, stadiul lor.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Perfect.  
 

Dl Vasile Ardeleanu  

Deci, la prima ședință vom prezenta și situația juridică. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte frumos! 

 

Dl Vasile Ardeleanu  

Mulțumesc și eu! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu mai sunt alte comentarii sau amendamente, eu vă supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult pentru această ședință și pentru proiectele aprobate.  

Un sfârșit de săptămână bun! 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14:00. 

 

 

 

PREȘEDINTE,           SECRETAR, 

        Bogdan Andrei Toader            Hermina Adi Bîgiu 

 


