ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova
din data de 26 martie 2021, ora 11.30
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 336 din
25.03.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean
Prahova și următorii 33 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache
Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela,
Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin
Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina,
Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu
Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea
Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian,
Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin,
Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu
Andrei-Cosmin.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de
drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova au
participat: dna Anna Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean
Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna
Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții Publice,
dl George Cătălin Guran, consilier la Direcția Proiecte cu Finanțare Externă și dna
Alexandra Bălșeanu, președintele Asociației GO-AHEAD.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Facem întâi prezența, da?
X
X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și Apostol
Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și consilierii
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile,
Băzăvan Ionela-Daniela, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena,
Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel,
Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță
Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică
Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu
Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache
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Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin,
Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
Avem o ordine de zi, scurtă.
Cred că a venit și primăvara. O așteptăm de mult. Bine că am scăpat de
perioada cu deszăpezirea, că ne-a stresat destul.
Ordinea de zi, 4 puncte.
Supun la vot ordinea de zi.
Cine e împotrivă? Nimeni. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 43/2021 referitoare la aprobarea acordului între Unitatea Administrativ
Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ Teritoriale din Județul
Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția
„Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 37/2021 referitoare la aprobarea unui acord pentru realizarea
obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Bănești - Valea Doftanei” - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Elaborarea
Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în Județul Prahova” inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat
pentru dezvoltare locală – PDL, în vederea realizării unor activități în cadrul
proiectului „Dezvoltarea inteligenței digitale pentru o cetățenie activă” - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Primul punct - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Județean referitoare la aprobarea acordului între UAT Prahova și alte UAT-uri în
vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru „Extindere rețea gaze”.
Aici s-a retras Blejoi, înțeleg, cred că și Brazi și a intrat Urlați. Uitase să
răspundă, înțeleg, la adresă.
Dacă sunt observații? Nu sunt.
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Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul 2 e un - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii referitoare
la aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investiții „Variantă
ocolitoare Bănești - Valea Doftanei”.
Dna Anna Maria Vasile
Aici, am introdus Telega și Brebu.
Dl Dumitru Tudone
Brebu și Șotrile.
Dna Anna Maria Vasile
Și Șotrile.
Dl Iulian Dumitrescu
Aici, am introdus două localități, în acord, Brebu și Șotrile.
Dacă sunt observații? Nu sunt.
Vă mulțumesc.
Supun la vot.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului
„Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în Județul
Prahova”.
Observații, vă rog!
Domnule Rareș Enescu!
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela participă la lucrările
ședinței Consiliului județean).
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule președinte, comentarii...
O întrebare pentru Direcția economică. Dacă a dat aviz, în condițiile în care ...
și știm că nu se pot deschide capitole bugetare noi...
Dl Iulian Dumitrescu
Direcția economică sau doamna...?
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Dna Anna Maria Vasile
Pot să răspund eu, vă rog?
Dl Iulian Dumitrescu
Puteți să răspundeți pe rând, amândouă.
Dna Anna Maria Vasile
Deci, proiectul acesta este un proiect în care contribuția Consiliului județean
este zero. Dacă vedeție, valoarea totală a a proiectului este 5 mii lei, care se va
depune la cererea de finanțare, din care, Consiliul județean v-a primi alocată suma
de 51 371 lei. Nu sunt bani care se vor da de către Consiliul județean, ci sunt bani
care se vor primi de către Consiliul județean.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
... și de cheltuielile neeligibile potențial. Acelea cine le suportă?
Dna Anna Maria Vasile
În condițiile în care vor apărea astfel de cheltuieli neeligibile, vor fi supuse
Consiliului județean. Întotdeauna, toate proiectele care se depun la fonduri
europene, trebuie să aibă menținută această clauză pentru a se asigura cei de la
fonduri că dau banii cuiva care dacă privește niște cheltuieli neeligibile le va
susține.
Mulțumesc.
Dl Rareș Dan Enescu
Mulțumesc și eu.
Domnule președinte, dacă îmi dați voie!
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog, domnule Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
În Raportul Direcției proiecte cu finanțare externă, la alin 6, citez: ,,În
vederea pregatirii proiectului ,,Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la
schimbări climatice în județul Prahova”, se va încheia un acord de parteneriat între
Județul Prahova prin Consiliul, Municipiul Ploiești prin Consiliul local,
Universitatea Politehnică din București și o Universitate din Islanda”. Am căutat pe
net...
Domnul Guran, că ați semnat Raportul. Care Universitate? Că eu mi le-am
notat pe astea: Akureyri University, Reykjovik University, Bifrost University;
Landbuna...
Dl Iulian Dumitrescu
Am înțeles, domnule...
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Dna Anna Maria Vasile
Dacă îmi permiteți să răspund, vă rog frumos!
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Guran, care e?
Doriți să răspundeți sau o lăsăm pe doamna...
Dna Anna Maria Vasile
Dacă îmi permiteți să vă răspund?
Universitatea din Islanda, deci finanțatorul acestui proiect european sunt
fondurile norvegiene. Fonduri norvegiene care sunt structurate într-o structură care
se cheamă... care conține și Liechtenstein și Islanda. Universitatea de stat din
Islanda, cei de la Ambasada Norvegiei, Ambasada Islandei nu le-au dat acesteia,
având în vedere că vor aproba acasă la ei.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Formulare corectă ar fi: ,,O Universitate...
Dna Anna Maria Vasile
,,O Universitate din Islanda.”
Dl Iulian Dumitrescu
...din Islanda.”
Aveți dreptate și vă rog să faceți...
Domnule Tudone, vreți să faceți corecția aceasta?
Dl Dumitru Tudone
Nu.
Dl Iulian Dumitrescu
Nu?
Că data trecută știu că ați făcut destule. Dar apreciem...
Dl Dumitru Tudone
În Raport trebuia precizat, detaliat, că e vorba de o...
Dl Iulian Dumitrescu
Una din cele 7 Universități. 6 sau 7.
7 sunt, doar?
Dl Rareș Dan Enescu
Așa am găsit pe net: 7.
Dl Iulian Dumitrescu
De stat sau...?
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Dl Rareș Dan Enescu
...în altă țară...
Dl Iulian Dumitrescu
Ok.
Domnule Guran, data viitoare să fiți mai aplicat!
Dacă sunt alte observații?
Domnule profesor, nu?
Dl Mihai Cristian Apostolache
Nu.
Dl Iulian Dumitrescu
Mihai, nu ești profesor?
Dl Mihai Cristian Apostolache
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Atunci, supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
S-a aprobat parteneriatul cu una din cele 7 Universități din Islanda.
Și la punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului
de parteneriat pentru dezvoltare locală – PDL, în vederea realizării unor activități în
cadrul proiectului „Dezvoltarea inteligenței digitale pentru o cetățenie activă”.
Aici, observații?
Cu observația că avem Asociația GO-AHEAD. Este online, se uită la noi, ne
ascultă și poate să ne răspundă. Cum am spus și data trecută, ei trebuie să fie aici să
ne explice.
Vă rog, doamna Sfîrloagă!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnule președinte, stimați colegi, Grupul PSD-PPU-SL se va abține la acest
proiect. Nu pentru că suntem împotriva Dezvoltării Inteligenței Digitale pentru o
Cetățenie Activă, titlul proiectului, ci pentru că avem câteva semne de întrebare
referitoare la obligațiile pe care le va avea Consiliul județean Prahova, la acest
proiect.
Și de asemenea, și o observație la încheierea acordului de parteneriat la
,,Obiectiv specific 2”, am dori să se nominalizeze ceva, în sensul că ,,Dezvoltarea
abilităților și compentențelor practice a cel puțin 30 de reprezentanți ai Asociatiei
GO-AHEAD din județul Prahova”, pentru că noi vorbim aici de o asociere cu un
ONG care nu e din județul Prahova și dacă se spune în Raportul de specialitate și în
Referatul dumneavoastră de aprobare, domnule președinte, că ,,Dezvoltatea
capacității organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în județul Prahova”.
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Am dori, ca cei care sunt de specialitate în cadrul acestui proiect, să fie din
Județul Prahova, iar toate activitățile... asta reiese din acest Proiect de hotărâre, se
vor desfășura în folosul cetățenilor Județului Prahova. Deci, cu mențiunea să se
specifice în acordul de parteneriat.
Și de asemenea, poate reușim să găsim o formulă prin care să implicăm și
ONG-urile din Județul Prahova. În acest tip de proiecte, ținem cont de faptul că
există posibilitatea ca cei de la Direcția finanțare fonduri europene să găsească o
soluție să anunțe, Axele care sunt deschise pentru ONG-uri. În așa fel să fie bine
pentru toată lumea și să nu avem probleme de transparență în viitor.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Aș putea să și spun: ONG-uri din toată țara, veniți aici, că ușa e deschisă! E
normal că ne-ar plăcea ce cei din Prahova să vină aici să ne propună proiecte. Din
punctul acesta de vedere să fiți siguri, dar nu doar cei din Prahova. Dacă cineva din
țară are o idee bună și vrea să o aplice la noi în Prahova, cu atât mai bine. Ușa
Consiliului județean Prahova e deschisă, din punctul acesta de vedere.
Și dumneavoastră aveți dreptate. Poate e mai bine să facem puțină publicitate,
ca atunci când se deschid Axe pe zona aceasta să știe și cei care se ocupă de ONGuri sau ONG-iștii din Prahova, de fapt, ar fi bine.
Domnule Tudone, doriți să spuneți ceva?
Dl Dumitru Tudone
Da. Să formulez o serie de amendamente sau un amendament cu mai multe
puncte, la obligațiile părților din cadrul acordului, în sensul următor:
- la obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova, la prima teză aș
propune să se completeze din următoarea formulare, obligația județului, în sensul
de a se completa cu... Deci, ,,sprijină implementarea activităților propuse pentru
pentru facilitarea cooperării la nivel local, pentru creșterea capacității
organizațiilor neguvernamentale de a acționa relevant în comunitate”, și aici să
completăm ,,prin asigurarea resurselor umane și punerea la dispoziție a resurselor
materiale, în speță, sală conferințe/sală ședințe”, exact cum este prins în Referatul
de specialitate, pentru a nu se interpreta că sunt și alte sarcini în dreptul Județului
Prahova;
- la teza 5, aș dori completarea acestei teze. Ea sună la momentul actual, în forma
următoare: ,,se alătură ca și Partener în cadrul campaniilor de conștientizare
realizate de Asociație, inclusiv prin punerea la dispoziție a rețelelor și canalelor
media proprii/din care face parte, precum și prin folosirea spațiilor/instrumentelor
publicitare deținute/în subordinea CJ Prahova” și aici, în completare, aș dori să se
introducă ,,în zona de acțiune a proiectului” și nu ,,și în alte direcții”;
- iar la Atribuții, obligațiile Asociației GO-AHEAD aș dori la teza 5: ,,elaborează
materiale destinate cetățenilor pe teme de cetățenie activă și digitală și le pune la
dispoziția CJ Prahova pentru a fi folosite în scopuri similare”; ,,le pune la
dispoziție gratuit.”
Dna Anna Maria Vasile
Așa este.
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Dl Dumitru Tudone
Nu, nu este menționat aici.
Da?
Dna Anna Maria Vasile
Da. Nu este nicio problemă.
Pentru că astea sunt făcute..., sunt rezultate prin proiect și atunci...
Dl Iulian Dumitrescu
Practic, este cam și ce ați spus dumneavoastră, doamna Sfîrloagă, nu?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Eu aș mai vrea totuși o observație la obligațiile părților, la ultima teză, și
anume cea în care Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova ,,susține
Asociația în a-și extinde aria de intervenție și de a-și multiplica activitățile cu
impact pozitiv”, dar totuși făcând promovare unui singur ONG nu ne putem justifica
față de celelalte, doar dacă scriem din nou „în activități separate legate de proiect”.
Dl Dumitru Tudone
Eu nu mai înțeleg dacă participați la acest proiect sau nu participați?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Păi și nu avem voie să facem observații?
Dl Dumitru Tudone
Dacă faceți observații, ori formulați amendament ori...
Dl Rareș Dan Enescu
Îmi cer scuze! Nu a spus că nu participăm, a spus că ne abținem la vot.
Dl Dumitru Tudone
Da, dar se pot formula amendamente.
Formulați amendamente, asta am...
Dl Iulian Dumitrescu
Întotdeauna văd că asocierile acestea cu ONG-urile trezesc pasiuni. Cine?
Domnul...?
Dl Emil Calotă
E doar a doua oară, domnule...
Dl Iulian Dumitrescu
Da, să vedem a treia cum va fi...?
Dl Emil Calotă
...înțeleg că GO-AHEAD este o ,,mica grădiniță” pe care Consiliul județean
vrea să o crească, să o dezvolte, să-i pună la dispoziție...
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Eu aș profita de faptul că reprezentantul Asociației este online, pentru că aș
vrea să o întreb două lucruri.
Repet, documentele pe care le avem în mapă sunt lipsite de precizie. Singura
chestiune concretă este data acestui parteneriat - 31.12.2023. Activitățile specifice
pe care Asociația urmează să le deruleze în parteneriat, sunt de tip: organizează
conferințe, dar nu știi: una, două, șapte... În plus, spre deosebire de parteneriatul
trecut acum la Obiectivul specific nr. 2 vor fi 30 de beneficiari care sunt
reprezentanți ai Asociației partenere GO-AHEAD și ai organizațiilor nonguvernamentale care vor adera, aici scrie ,,care au aderat”.
Înțeleg că sunt deja niște ONG-uri care au aderat la proiect, domnule
Tudone? - apropo de amendamente. Pentru că dacă nu, trebuie să schimbăm un pic
temporalitatea acestui parteneriat. Deci, ,,care pot adera” - apropo de Obiectivul
specific nr. 2.
Dl Dumitru Tudone
Cel mai corect ar trebui completare: ,,au aderat și care vor adera”. Poate la
momentul actual sunt și...
Dl Emil Calotă
... Consiliul județean ar trebui să știe.
Dl Iulian Dumitrescu
Să o întrebăm mai bine pe doamna Bălșeanu, sau cum o cheamă...
Dl Emil Calotă
O întrebăm pe doamna Bălșeanu, dacă dânsa este în...
Mai întâi cum își propune? Mai întâi, cum vede derularea acestui parteneriat,
din punct de vedere al finanțării, volum, așezarea în timp într-un desfășurător, până
la 31.12.2023, când se încheie parteneriatul.
Și doi: să ne spună din experiența similară în derularea unor astfel de
parteneriate, alte entități publice de tipul Consiliului județean Prahova...
Mulțumesc.
Dna Alexandra Bălșeanu
Bună ziua!
O să vă spun un pic din experiența noastră. În primul rând, suntem parteneri
cu Inspectoratul Școlar Prahova, într-un proiect norvegian, și cu Inspectoratul
Școlar Neamț, în care facem cursuri de formare, conferințe și diverse activități cu
profesorii și cu copiii din județ. Asta este o primă experiență pe care o avem în
județul Prahova.
Apoi, mai suntem parteneri în încă trei proiecte: unul norvegian și încă două
proiecte, POCU, în care tot așa, facem activități cu profesorii, consilierii și copiii.
Background-ul nostru este pe zona educațională și pe zona de training, pe
dezvoltare personală și IT. Adică utilizarea IT-ului în dezvoltare, fie educațională,
dezvoltarea profesorilor, dezvoltarea metodelor bune pentru a face școală altfel,
după cum s-a văzut și avem nevoie de așa ceva, respectiv pe zona de dezvoltare
personală. Acestea sunt zonele noastre pe care facem activități din 2017.
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Din punctul meu de vedere, este o experiență relevantă. Avem experiențe cu
primării, avem experiențe pe inspectorate școlare, pe județe întregi. Ceea ce noi
considerăm că este similar cu experiența pe care am putea-o avea împreună cu
Consiliul județean. Proiectul este un proiect care este depus de Asociația GOAHEAD și care este specific ONG-urilor, în sensul în care noi ne dezvoltăm
capacitatea noastră și a altor ONG-uri, active în județul Prahova, pentru a contribui
la dezvoltarea locală. Noi, vrem să venim cu expertiza noastră și cu cunoștințele
noastre să contribuim la dezvoltarea locală din Județul Prahova. Să contribuim pe
zonele de cetățenie activă și cetățenie digitală, pentru perioada următoare.
Este un proiect care se desfășoară pe 12 luni. 6 luni de zile este minim, după
ce se termină proiectul, este sustenabilitate. Noi, am pus până la final de 2023, ca să
nu ne limităm. Nu știm exact când se va termina evaluarea, dacă vom lua acest
proiect, nu vom lua acest proiect. De aceea am pus 2023.
În principal, 18 luni sunt cele de bază, pentru parteneriat, de la momentul
semnării proiectului de către noi, cu AM POCA.
Nu știu dacă mai trebuie să mai fac și o altă lămurire. Vă rog să mă întrebați!
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
Domnule Calotă!
Dl Emil Calotă
Mulțumesc pentru răspuns.
În primul rând apreciez faptul că contribuiți la un viitor care vine peste noi.
Societatea digitală deja va însemna pentru toate tipurile de activități, inclusiv
administrația publică, un nivel de digitalizare din ce în ce mai mare și sigur că va fi
foarte importantă capacitatea instituțională și sigur participarea cetățenească va fi
contabilizată.
Înțeleg că încă n-ați selectat încă ONG-uri din județul Prahova care să
participe la proiect. Urmează. E corect?
Dna Alexandra Bălșeanu
Da, se va face la momentul proiectului. Există o activitate în proiect în care
identificăm ONG-uri și parteneri sociali din județul Prahova...
Dl Emil Calotă
Deci, vom schimba obiectivul la specific nr. 2, ,,organizații
guvernamentale care vor adera”. La Obiectivul specific nr. 2...

non-

Dna Alexandra Bălșeanu
Sigur - ,,care vor adera”. Așa aste.
Dl Emil Calotă
Și o singură chestiune pe care, de asemenea, vreau să o subliniez: în general
... a unor texte venite de la Comisia Europeană, opinia mea este..., în momentul în
care vorbesc de ,,inteligență digitală”. E o construcție pleonastică. Nu știu de unde
ați luat această formulare, pentru că după opinia mea trebuie să vorbim altcumva, sa
faci digitalizarea, care se subînțelege că e o formă inteligentă de organizare și
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desfășurare a unei activității. Când vorbești de inteligență digitală, este ca și când ați
spune că dacă nu facem chestiuni inteligente în mod digital, proiectul nostru nu mai
are rost. Dar în momentul în care președintele Consiliului județean va supune...
Dna Alexandra Bălșeanu
Deci, ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să mai fac încă o dată... Dacă rămâne
aceeași...
Dl Emil Calotă
Dacă proiectul, repet, nu este supus unei traduceri de tip ad litteram dintr-un
text original la nivelul programelor similare de la nivelul Comisiei europene, poate
găsim o formulare în limba română în care, repet, să existe o mulțumire dacă vreți, a
celor care vor privi, vorbesc de public, vor fi beneficiarii și așa mai departe și vor
adera mai ușor la conținutul acestui proiect.
Adică, avem talentul de a face niște fraze care nu au trimiterea de la cap la
inimă ca să „zidească” un proiect și să-l „dezidească”.
Iertați-mă: Dezvoltarea inteligenței digitale e mai mult decât pleonasm, e o
formulă aridă. Nu are absolut nimic cu ceea ce ne propunem la nivelul Consiliului
județean, să-l dezvoltăm. Dacă vreți, poate ar fi bine să vorbim de dezvoltarea
digitalizării sau în general a metodelor digitale, sau cum vreți să le spuneți, pentru o
cetățenie activă, pentru că participarea cetățenească, după cum bine știm, are diverse
forme de expresie. Înțeleg că axăm acum toată presiunea în zona digitală? Da nu pot
să vorbesc de inteligență digitală pentru că digitalizarea este o chestiune inteligentă
în sine. Înțelegeți conținutul pleonastic al exprimării.
Mulțumesc.
Dacă ar fi după opinia mea, am putea să punem titlul acestui proiect:
,,Dezvoltarea digitalizării pentru o cetățenie activă, în județul Prahova”. Pentru că,
trebuie să vorbim de județul Prahova, pentru că partenerul dumneavoastră în acest
proiect este Consiliul județean Prahova. După ce veți face dumneavoastră follow-up
și dezvoltările în alte județe, e o altă chestiune. Deocamdată Consiliul județean, în
parteneriat, are dreptul să-și aloce un pic de paternitate în derularea acestui proiect.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Altcineva? Dacă mai sunt alte observații?
Dl Mihai Cristian Apostolache
S-a discutat și data trecută acest subiect și nu este bine să reluăm această
discuție legată de timpul prea scurt în care vin anumite discuții, imediat sau la două
zile sunt puse pe ordinea de zi a ședinței consiliului. E normal să trezească anumite
semne de întrebare mai ales când vine vorba de structuri din afara Consiliul
județean sau din afara administrației.
Gândiți-vă că această Autoritate publică își pune imaginea alături de o
entitate pe care nu o cunoaștem și este normal să existe astfel de discuții și să ne
lămurim cu toții dacă... Sigur, ideea este generoasă, proiectele sunt foarte bune.
Este vorba și de ceea ce urmează și de ceea ce rămâne în urma acestor proiecte.
Dacă ele se concretizează, se concretizează bine, dacă aceste entități au suficientă
experiență să ducă până la capăt un proiect. Gândiți-vă că toate lucrurile acestea se
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răsfrâng și asupra Consiliului județean. Noi, vorbim de administrația din România
care se asociază cu un partener privat.- că e ONG, acum, poate să fie și altceva. De
aceea este nevoie de fiecare dată, și eu insist pe acest lucru, să primim toate
informațiile necesare în scris, domnule președinte, dincolo de discuțiile pe care le
avem aici, da? Pentru că era normal ca această entitate să ne pună la dispoziție mai
multe informații legate de activitățile anterioare, de istoricul acestei entități, tocmai
pentru ca să avem garanția că lucrurile vor funcționa așa cum trebuie.
Vă mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Altcineva?
Da, vă rog, doamna Sfîrloagă!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Referitor la intervenția anterioară a domnului Apostolache, revin la acest
,,Obiectiv specific 2” și la ceea ce a spus și domnul Emil Calotă, mai devreme.
Deci, noi ne asociem în acest acord de parteneriat cu un ONG, GO-AHEAD, care la
,,Obiectivul specific 2” spune: ,,și organizațiile non-guvernamentale care vor adera
la parteneriatul propus”. Atunci, aceste Asociații non-guvernamentale nu trebuie să
aibă și aprobarea noastră? Să le știm care vor fi?
Dl Iulian Dumitrescu
Nu știu. Știe cineva?
Dl Dumitru Tudone
Doamna reprezentant al Asociației, să ne spună!
Dna Alexandra Bălșeanu
Nu putem să știm de acum care sunt Asociațiile care vor adera la acest
parteneriat.
Dl Iulian Dumitrescu
Alta era întrebarea.
Întrebarea ar fi...
Dl Dumitru Tudone
Trebuie să facem parteneriat și cu ONG-urile care vor adera...
Dl Iulian Dumitrescu
Trebuie să facem parteneriat și cu cei care vor adera,..
Dna Alexandra Bălșeanu
Nu.
Dl Iulian Dumitrescu
...din experiența voastră?
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Dna Alexandra Bălșeanu
Nu. O să facem un parteneriat, noi, în cadrul proiectului. Vreau să menționez
că în acest proiect, Consiliul județean nu vine cu bani. Nici nu este partea
contractului de finanțare.
Dl Dumitru Tudone
Atunci, poate, formularea mai adecvată la ,,Obiectivul specific 2”, raportat la
ceea ce a spus colega noastră, n-ar trebui să spună ,,vor adera”, ,,vor fi selectate în
cadrul acestui parteneriat propus”. Dacă noi avem reprezentant care este inclus în
parteneriat, reprezentantul care va fi delegat din aparat va participa la toate lucrările.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnule vicepreședinte, vorbim exact de ceea ce a spus domnul
Apostolache: despre imaginea Consiliului județean, despre administrație. Aici este
cu totul și cu totul altceva. Avem un alt statul decât cei din societatea civilă. Trebuie
să știm cu cine ne asociem numele și de aceea am spus să știm și noi, Consiliul
județean.
Dl Dumitru Tudone
Nu este vorba de asociere de nume, ci de selectarea unor entități de derulare
a activităților acestui parteneriat, din câte înțeleg eu, că noi, dacă reformulăm și nu
mai spunem: ,,vor adera”, „vor selecta”, atunci sunt ONG-uri care vor derula
anumite activități, dar nu ca partener. Eu așa înțeleg. Dacă greșesc, explicați-ne,
doamna...!
Dna Alexandra Bălșeanu
Scopul nostru, al tuturor, cred că este să contribuim la dezvoltarea locală. Cu
toții, și noi ca și ONG-uri și dumneavoastră ca și reprezentanți aleși de populație.
Dl Iulian Dumitrescu
Doamna, e o întrebare punctuală...
Trebuie să...
Putem să punem ,,selectăm”, sau...? Nu asta era întrebarea?
Dl Dumitru Tudone
Da, la ce a spus colega, mai repede aș vedea: ,,vor fi selectate”, dar nu să...
alături de noi.
Dna Ludmila Sfîrloagă
... acordul să-l aprobăm noi... după aceea selectarea posibilelor...
Dl Dumitru Tudone
Entități care...
Dna Ludmila Sfîrloagă
...parteneri...
13

Dl Dumitru Tudone
Nu sunt parteneri.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Așa scrie: „care au aderat la parteneriat”.
Dl Dumitru Tudone
Păi, nu. Dacă reformulăm: ,,vor fi selectate în cadrul parteneriatului”, atunci
nu mai...
Dl Iulian Dumitrescu
Ce vrea doamna Sfîrloagă, este să nu fim parteneri cu vreo 50-30, pe care nu-i
știm, dar pe care-i alege GO-AHEAD.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Exact.
Dl Iulian Dumitrescu
Noi trebuie să fim doar cu GO-AHEAD, corect?
Și cum facem să fim doar cu GO-AHEAD? Cum scriem acolo?
Dl Emil Calotă
Domnule președinte, dacă îmi permiteți!
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
Dl Emil Calotă
…de fapt, ,,Obiectivul specific nr. 2” se referă la pregătirea a 30 de
reprezentanți ai ONG-ului partener și alte ONG-uri. Practic, alte ONG-uri vor intra
în acest proiect prin niște oameni pe care îi vor pune la dispoziția programelor de
instruire, ș.a.m.d. și care vor fi acei 30, ca obiectiv final al proiectului, pentru că la
asta se referă. Și atunci promovarea… în sensul că nu vor mai intra alte ONG-uri ca
parteneri, ci vor desemna reprezentanții în proiect, astfel încât împreună cu GOAHEAD și cu celelalte ONG-uri să aibă 30 de oameni, la sfârșit de program,
instruiți și pregătiți pentru ceea ce-și propune proiectul.
Pentru că așa trebuie văzut și nu facem aici un balamuc de…
Dl Iulian Dumitrescu
Mihai, vrei să mai spui...?
Te rog!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Desemnarea reprezentanților în proiect, nu să fie ca parteneri, în calitate de
beneficiari ai proiectului, care e cu totul altceva. Aici trebuie să lucrăm un pic,
acum, și să găsim o formulare.
Dar să rezulte clar că sunt beneficiari ceilalți, da? Iar singurul, și beneficiar și
partener, este Asociația, în relația cu noi.
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Dl Iulian Dumitrescu
Ok. Puteți să formulați, cine se pricepe mai bine?
Domnul Calotă!
Dl Emil Calotă
E bine ce face domnul Tudone. ,,Obiectivul specific nr. 2”, să modificăm
împreună ,,Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 30 de
reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor non-guvernamentale
active din județul Prahova, care-și vor desemna reprezentanți pentru promovarea și
susținerea inițiativelor”, ș.a.m.d.
Deci, practic limitam ONG-urile din județul Prahova. Ei trebuie să-și
desemneze: 1, 2, 3, 5 reprezentanți, care să fie corpul acestor 30 de oameni instruiți
la finalul proiectului.
Dl Dumitru Tudone
De acord.
Dna Alexandra Bălșeanu
,,Active”, în județul Prahova, da?
Dl Dumitru Tudone
,,Active”.
Dna Alexandra Bălșeanu
Ok. Respectiv, în momentul în care vin 100 de ONG-uri din județul Prahova,
iar noi trebuie să selectăm, nu știu, 25 de oameni de la 100 de ONG-uri, deci 25 de
ONG-uri, din cele 100, scopul nostru, al tuturor este ca ele să aducă un beneficiu
ulterior, în județul Prahova.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, e în regulă.
Facem așa, domnule Calotă?
Mihai, e ok?
Dl Emil Calotă
... doamna Vasile scrie textul?
Dl Dumitru Tudone
Doamna secretar a...
Dl Iulian Dumitrescu
Trebuie formulat un amendament, nu?
Dl Dumitru Tudone
Amendamentul propus de domnul Calotă...
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Dl Emil Calotă
Amendamentul intervine pe definirea ,,Obiectivului specific nr. 2” și va suna
astfel: ,,Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 30 de
reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor non-guvernamentale
active în județul Prahova, care-și vor desemna reprezentanți...”.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnule Calotă, nu mai are sens să mai adăugăm și partea asta de final.
Dna Alexandra Bălșeanu
Fără ,,cei care....”, pentru că sunt deja reprezentanți sunt în prima parte.
Dl Dumitru Tudone
,,pentru a promova și susține inițiative concrete”.
Dl Emil Calotă
,,care au aderat sau vor adera la parteneriat”.
Dl Dumitru Tudone
Exact.
Dl Iulian Dumitrescu
E ok așa pentru...?
Trebuie să supun la vot amendamentele.
Ați avut și dumneavoastră 2 și...
Dl Dumitru Tudone
Și doamna Sfîrloagă 1.
Dl Iulian Dumitrescu
Și domnul Calotă 1.
Dl Dumitru Tudone
Dacă propuneți o modificare, asta nu se poate decât prin amendament. Asta
am încercat să spun...
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot primul amendament al domnului Tudone.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus
cu 36 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot și al doilea amendament al domnului Tudone.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

16

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus
cu 36 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot al treilea amendament al domnului Tudone.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus
cu 36 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot amendamentul doamnei Sfîrloagă.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus
cu 36 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot amendamentul domnului Calotă.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus
cu 36 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre cu toate amendamentele admise.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri - Grupul PSD PPU-SL. Dacă
sunt alte abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru” și 6
,,abțineri” (doamnele consilier județean Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra și
Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni: Ardeleanu Vasile, Enescu RareșDan, Pințoiu Alin-Valentin și Țurcanu Andrei-Cosmin.)
Dl Iulian Dumitrescu
Proiectul a fost aprobat.
Dl Constantin Cristian Apostol
O observație, am și eu.
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Apostol, vă rog!
Dl Constantin Cristian Apostol
Am și eu o observație să fac. În momentul în care..., și cu toată stima pentru
colegii noștri de la PSD, în momentul când se face un amendament, consider că a te
,,abține”... este un pic ciudat.
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O altă observație este în legătură cu tocmai situația propusă de
dumneavoastră, cu cele, să spunem 30 de poziții. Prin poziția dumneavoastră, vă
întreb și eu: în momentul în care nu avem aceste ONG-uri din județul Prahova, ce
vom face?
Dl Iulian Dumitrescu
Domnule Enescu, doriți să răspundeți?
Dl Enescu Rareș Dan
Nu.
Dl Iulian Dumitrescu
Am crezut că doriți să răspundeți.
Domnul Apostolache!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Legat de ce spunea domnul vicepreședinte. Acuma, noi, aici, suntem
reprezentanții Consiliului județean, domnule președinte, și trebuie să apărăm această
instituție și să punem condiții pentru un parteneriat. Le place partenerilor sau nu,
asta e o altă poveste. Rostul nostru este să ne asigurăm că ceea ce pleacă de la noi
sunt lucruri care protejează instituția. Nu le convine, e problema partenerului...
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Închei această ședință și data viitoare sper ca... Sau, din ședință în ședință să
căpătăm mai multă experiență în relația cu ONG-urile - și noi și staff-ul și
dumneavoastră și toată... Chiar și ONG-urile, în raport cu noi.
O zi bună! Primăvară frumoasă! Numai bine!
Ședința s-a încheiat la ora 12,30.
PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Verificat,
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan

Întocmit,
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu
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