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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova 
din data de 27 noiembrie 2020, ora 15,00 

 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 396 din 
27.11.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 
consilieri județeni: Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-
Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Calotă Emil, Chelan 
Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, 
Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, 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, Papuc Rodica-Mariana, Petrache 
Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, 
Toader Bogdan-Andrei, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-
Cosmin. 

Au lipsit domnii vicepreședinți ai Consiliului județean Prahova: Apostol 
Constantin-Cristian și Tudone Dumitru. 

La ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului județean a participat, de 
drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al județului Prahova. 

De asemenea, la ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului județean 
Prahova, au participat următorii invitați: dna Alina Georgiana Tincă, directorul 
executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; dna Anna Maria 
Vasile, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Mihaela 
Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției servicii și achiziții publice și dna 
Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice.  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Bună ziua, stimați colegi!  
O să devină obicei să vă deranjez vinerea, dar nu prea avem ce face. 
O să facem prezența să vedem că suntem în cvorum și după aceea să intrăm 

repede pe ordinea de zi. După cum știți nu o să dureze mult ședința de vineri după 
amiază. 

 
X 
 

X                             X 
 
S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova și consilierii județeni: 
Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea 
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Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-
Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru 
Viorel, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, 
Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu 
Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, 
Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Toader Bogdan-Andrei, Tudora Dorin, Tudoran 
Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin și supleanții Calotă Emil și Matache 
Dumitru Dan. 

 
X 
 

X                             X 
    

Dl Iulian Dumitrescu 
Sunt 32 de persoane. Mulțumesc frumos! 
Supun la vot proiectul ordinii de zi. 
Dacă sunt voturi împotrivă? 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Bună ziua! 
Domnule președinte, îmi cer scuze, am eu o întrebare referitoare la punctul 

nr. 2 de pe ordinea de zi. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Te rog...! 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
E de fapt, mai mult o rugăminte, pentru că efectiv nu am avut timp să ne 

uităm peste proiectul respectiv și să vedem de fapt despre ce este vorba. Am văzut 
doar faptul că este vorba de niște bani..., mă rog, rectificare și așa mai departe, 
pentru 4 primari PNL. Și rugămintea este dacă puteți să amânăm acest punct pentru 
o ședință ulterioară, nu foarte îndepărtată. Poate chiar în seara aceasta sau mâine.  

Efectiv nu am avut timp să studiem... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Este o redistribuire de parteneriate. În general, treaba aceasta este așa o 

chestie destul de simplă: banii s-au dat la comune, la începutul anului sau în cursul 
anului, când s-au dat și apoi ei, din cauză că sunt în pericol să nu-i cheltuiască, îi 
mută pe alte obiective... tot au parteneriat. Și sumele sunt... Adică nu văd un 
motiv...  

În ce sens...? 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Eu mă refer strict la timpul fizic pe care l-ar putea petrece cineva să citească 

respectivul proiect de hotărâre. Efectiv la asta mă refer, la nimic altceva, adică nu... 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
Înseamnă așa:  
- comuna Brebu, propune redistribuirea sumei de 28 mii lei - rămasă 

disponibilă de la obiectivul ,,Construire trotuare adiacente”, la obiectivul 
,,Reabilitarea străzii în comuna Brebu”;  

- comuna Cocorăștii Mislii, propune redistribuirea sumei de 120 mii lei, de 
la obiectivul ,,Înlocuire conductă de alimentare cu apă pe o lungime de 5 kilometri, 
în satele Cocorăștii Mislii și Goruna, pentru finanțarea obiectivului ,,Rețea de 
canalizare și stație de epurare în comuna Cocorăștii Mislii”;  

- comuna Șirna, propune redistribuirea sumei de 145 mii lei de la obiectivul 
,,Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în satele Tăriceni, Varnița și 
Șirna” pentru finanțarea obiectivului ,,Pietruire drum comunal DC 101A în 
comuna Șirna”;  

- comuna Teișani, propune redistribuirea sumei de 125 mii lei de la 
obiectivul ,,Lucrări de reparații Cămin cultural sat Teișani” pentru finanțarea 
obiectivului ,,Modernizare iluminat public în comuna Teișani (satele: Teișani...) 
prin înlocuire lămpi cu led”.  

Nu e ceva... Adică nu aș avea o problemă să amân, dar mai pierd câteva zile 
ei, și nici nu e ceva spectaculos, să spun. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Da, știu. Nici eu nu am spus că este ceva spectaculos, nici nu m-am referit la 

treaba aceasta. Efectiv nu am avut, în 50 de minute, timp să parcurg toate 
proiectele de hotărâre.  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Ar fi astea 4 și cred că tot aici avem și cu Ploieștiul, cu alocare, care este 

destul de urgentă - vorbim de amenajare Secție COVID la Spitalul Municipal și de 
aceea nu vreau să amân proiectul nr. 2.  

Bun. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 
   1. Depunerea jurământului de către consilierii județeni nou validați. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 110/2020 privind asocierea județului Prahova cu 
localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe 
anul 2020 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
   3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 
și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 
2020 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 
   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului 
județean Prahova cu infrastructură medicală de tip spital modular și echipamente 



4 
 

medicale” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 
   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de 
Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova în perioada 2014-2020 - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra 
dezvoltării economice la nivel regional/județean a proiectului de infrastructură 
rutieră „Modernizarea și reabilitarea traseului Bușteni - Gura Vitioarei - un 
segment din traseul proiectului „Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului” și 
drumurile județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
  

 Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc! 
La punctul nr. 1 - ,,Depunerea jurământului de către consilierii județeni nou 

validați”. 
O să mă retrag și o să-l las pe domnul Calotă Emil... 
Și domnul Calotă și domnul Matache sunt prezenți, fizic, aici. 
 
Dl Emil Calotă 
Subsemnatul, Calotă Emil, consilier în cadrul Consiliului Județean Prahova, 

în conformitate cu prevederile art. 116 alin (5), art. 117 alin (1) și art. 172 din 
OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, depun în fața Consiliului județean următorul jurământ: 

 
„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot 

ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului 
Prahova. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă felicităm și vă urăm bun-venit... 
Domnul Matache! 
 
Dl Dumitru Dan Matache 
Subsemnatul, Matache Dumitru Dan, consilier în cadrul Consiliului Județean 

Prahova, în conformitate cu prevederile art. 116 alin (5), art. 117 alin (1) și art. 172 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului județean următorul 
jurământ: 

 
„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot 

ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului 
Prahova. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumim și bine ați venit în rândul consilierilor județeni! 
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La punctul nr. 2, stimați colegi, în afară de mutările acelea de sume pe 
parteneriate, este și o sumă, o finanțare de 1 milion lei, pentru un parteneriat cu 
Primăria Ploiești.  

Ieri am avut o discuție cu Andrei Volosevici și cu doamna manager de la 
Municipal și având în vedere situația grea cu multe persoane infectate de COVID, 
ne-am hotărât..., i-am rugat să pună la dispoziție, de la Spitalul Municipal, o zonă 
suport COVID, Spital suport COVID, sau cum s-o numi și au fost de acord. Pentru 
asta, vreau să îi finanțăm cu suma de 1 milion lei, pentru achiziționarea unor 
concentratoare de oxigen, stații de oxigen, container special și pentru 
redimensionarea instalației electrice. Au făcut ei o analiză, ca să poată să dea 
drumul cât mai repede la treaba aceasta. Aceasta este concluzia dumnealor.  

Deci, avem proiectul acesta cu Ploieștiul, avem celelalte redistribuiri. 
Dacă sunt întrebări? 
 
Dl Apostolache Mihai Cristian 
Domnule președinte! 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Vă rog! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
De la comisia 6 sunt.  
Vă anunț că ultima parte prezentată de dumneavoastră nu se găsește în 

proiectul de hotărâre. Parteneriatul cu Ploieștiul, nu este cuprins în proiectul de 
hotărâre. 

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Trebuie să fac un amendament.  
Amendament: Se transferă suma de 1 000 mii lei, de la cap. 51.02. 

,,Autorități publice și acțiuni externe...”. 
O clipă, stimați colegi! 
Înțeleg că la proiectul acesta trebuie să adăugăm o poziție nouă care se va... 

132 e poziția, nu? 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Da, la Hotărârea nr. 110. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
132, la Hotărârea 110... 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Va fi pentru localitatea Ploiești...   
 
Dl Iulian Dumitrescu  
...Ploiești, ,,Amenajare Secție COVID în Spitalul Municipal, suma - 1 milion 

lei”. 
Cine este de acord sau cine este împotriva amendamentului? 
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Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnule președinte! 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Vă rog! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Am rugămintea de a prezenta în integralitate amendamentul, astfel încât să 

știm ceea ce votăm! 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Se completează HCJ nr. 110/2020 cu poziția nr. 132 astfel: ,,Localitatea 

Ploiești, obiectivul Modernizare secție COVID la Spitalul Municipal Ploiești, suma 
- 1 milion lei.” 

Vă rog, domnule Apostolache! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Știți sursa de finanțare, domnule președinte? Bănuiesc că amendamentul 

acesta va fi făcut și la rectificarea bugetară, tocmai pentru a avea legătură..., are 
legătură cu acea hotărâre. 

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Da. 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Mulțumesc! 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Dacă sunt voturi împotrivă, la amendament? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, 

cu 34 voturi „pentru”.. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
Mulțumesc! 
Acum supun proiectul în integralitatea lui, cu amendamentul aprobat.   
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Presupun că toată lumea este 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Mulțumesc! 
Punctul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean 
Prahova”. 
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O să o rog pe... 
Dacă sunt întrebări, o să o chem pe doamna de la Direcția economică lângă 

mine.  
 
  Dna Daniela Găvan 
  Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean este motivat în 
principal de apariția Ordonanței de Urgență nr. 201, cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020 și se referă la suplimentarea ,,Programului pentru 
școli în România” din care se suplimentează cu 6.066,00 mii lei, pentru 
septembrie-decembrie anul curent - cornul și laptele – și, totodată, ne dă 
posibilitatea ca sumele neutilizate pe semestrul I cu această destinație, lapte și 
corn, să putem să le utilizăm în cadrul sumelor defalcate pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate, la nivelul județului pentru alte activități unde suntem 
deficitari. Noi am propus să ducem suma de 8.574,00 mii lei, la Direcția pentru 
Protecția Copilului, în același timp cu retragerea sumei de 4 milioane, care a fost 
alocată inițial din veniturile proprii ale Consiliului județean.  

Această sumă de 4 milioane, propunem să o repartizăm astfel:  
     - 750,00 mii, pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie, pentru ,,bunuri și 
servicii”, în special servicii neachitate datorită unor furnizori de servicii medicale 
de analiză de laborator, servicii de spălătorie, utilități curente pe luna noiembrie; 
          -  3.250,00 mii lei la poziția ,,bunuri și servicii”, aparat propriu Consiliul 
Județean.  
  Mai avem o rectificare a listei obiectivelor de investiții la Spitalul Județean, 
la poziția ,,dotări”, 3,00 mii lei - ,,dotări independente”. 
  Mai avem de la Direcția de Sănătate Publică o adresă prin care ne spune că 
sumele alocate de la Ministerul Sănătății pentru achiziție de aparatură medicală, s-a 
modificat cu 4,00 mii lei și facem și rectificarea aceasta, atât la partea de venituri, 
cât și la partea de cheltuieli.  
  Despre redistribuire pentru parteneriate, a vorbit domnul președinte și cam 
asta este rectificarea...    
  Pentru parteneriatul cu Ploieștiul, propunem ca suma de 1 milion lei să o 
transferăm la capitolul 51.02. - ,,Autorități publice și acțiuni externe”, Titlul -
,,Bunuri și servicii”, art. 20.30. - „Alte cheltuieli”, alin. 20.30.30.- „Alte cheltuieli 
cu bunuri și servicii” la cap. 66 - ,,Sănătate”, Titlul  51 - ,,Transferuri”, art. 51.02. - 
,,Transferuri de capital”, alin 51.02.50- „Transferuri de capital acordate în baza 
contractelor de parteneriat sau asociere”. 

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Întrebări, vă rog! 
Nu sunt. 
Atunci, o să supun la vot amendamentul, vis-a-vis de ceea ce a spus domnul 

Apostolache, cu finanțarea pentru Ploiești.   
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, 

cu 34 voturi „pentru”. 
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Dl Iulian Dumitrescu  
Vă mulțumesc! 
Supun la vot proiectul în integralitatea lui cu amendamentul aprobat. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Vă mulțumesc! 
La punctul nr. 4 avem un - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de „Dotarea unităților sanitare aflate în 
subordinea Consiliului județean Prahova cu infrastructură medicală de tip modular 
și echipamente medicale”. 

Mai pe scurt, se deschide pe 30 noiembrie o Axă, pentru un Spital modular. 
Noi vom solicita cred că vreo 12 containere... 

55 containere cu 12 paturi ATI-rezerve individuale și 20-pentru Triaj 
suspecți sau confirmați. Sunt în total 32 de paturi, 55 containere. Axa se deschide 
pe 30 noiembrie și vrem să aplicăm și noi. Suma alocată nu cred că e mare. E de 3 
milioane euro maxim pe un proiect. O să aplicăm 3 milioane euro.  

Dacă sunt întrebări? Și cofinanțarea... 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Ați primit o întrebare în chat, domnule președinte. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Vă rog, domnule Neagu... 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Întrebarea de la colega noastră, despre care v-am spus că nu poate folosi 

microfonul, medicul Raluca Bercea. Avizul este favorabil de la comisia nr. 5. Dar 
unde va fi amplasat Spitalul modular, cu cele 32 de paturi și care este personalul 
medical care va lucra acolo? 

Asta în cazul în care fondurile, bineînțeles sunt...  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Dotările vor fi amplasate în incinta Secției Pneumologie a Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești, str. Oborului, nr. 2. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Ok. Și personalul medical...?  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Scuze, că nu am auzit întrebarea?  
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Întrebam despre personalul medical; dacă va fi nevoie de suplimentarea 

personalului medical, cum se va face, etc...?  
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Dl Iulian Dumitrescu  
Nu v-am auzit. Trebuie să mai spuneți o dată! 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Era o întrebare, era completarea întrebării, referitoare la personalul medical 

care va lucra acolo, în acest Spital modular. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Adică dacă lucrează cei actuali sau dacă aducem alți medici? 
 
D Mihai Cristian Neagu 
Exact.  
Cum va funcționa acest Spital modular? 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Dacă este nevoie de...  
O să încercăm cu actualul personal medical și dacă mai avem nevoie, o să 

aducem și alți medici, evident. 
Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu sunt, mulțumesc! 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Vă 

mulțumesc! Abțineri? Mulțumesc! 
Toată lumea ,,pentru”. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
La punctul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 

Planului de 
Dezvoltare Durabilă în perioada 2014-2020”. 
 Ce înseamnă asta? Înseamnă că...  

Practic, adăugăm la ,,Modernizarea și reabilitarea traseului Bușteni - Gura 
Vitioarei” un segment din traseul proiectului ,,Accesibilizarea golului alpin Munții 
Baiului” și drumurile județene: DJ 102 I, DJ 101 T, DJ 102, DJ 100 G”.  

Este vorba despre un proiect pe fonduri europene, un drum care pleca de la 
Gura Vitioarei spre Comarnic și de drumul acesta o să legăm și o zonă care pleacă 
de la Valea Doftanei spre Azuga și spre Bușteni.  

E un proiect despre care ați mai auzit. Primarul de la Valea Doftanei tot îi 
spune lui, ,,Trans Baiul”. E un drum frumos, care trece prin zona aceea și noi vrem 
să îl construim în următoarea perioadă. El nu era prins așa în Planul acesta de 
Dezvoltare și acum trebuie să modificăm Planul, ca să putem să aplicăm la ADR 
Sud Muntenia, pentru drumul acesta.  

Întrebări? 
 
Dl Nelu Iordăchescu 
Am eu o întrebare. O rugăminte mai mult. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Da, domnule Iordăchescu. 

 
Dl Nelu Iordăchescu  
Aici, rugămintea care este, să nu ne ducem foarte adânc să studiem anexele. 

Rugămintea ar fi acum să... Deci, cei de la Tehnic să precizeze: drumul județean 
DJ 102 I, să zicem, care e? Adică ,,X”, ,,Y”.  

DJ 101 T, care e? Adică să știm și noi amplasarea lor, că nu avem de unde să 
le știm. 

Acestea 4 sunt corelate cu acesta, Bușteni - Gura Vitioarei, cele 4 drumuri 
județene sau sunt separate? 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da, sunt. 
Adică, mă întrebați dacă e un traseu continuu sau discontinuu? 
 
Dl Nelu Iordăchescu  
Dacă cumva drumurile județene dau în acest traseu: Bușteni - Gura Vitioarei 

sau sunt două obiective diferite - traseul, față de drumurile județene. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Este un drum continuu, dacă am înțeles bine întrebarea.  
Adică nu avem două bucăți separate, pur și simplu e un drum continuu...  
 
Dl Nelu Iordăchescu  
Drum continuu.  
Și se poate pe viitor să se facă precizarea: DJ 100, care e? - Valea 

Teleajenului, Valea nu știu care? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Rog colegii din aparatul de specialitate, ca pe viitor să explice mai clar, să se 

facă precizarea mai clar. 
Oricum, să știți că drumul este foarte frumos. Practic, el leagă Valea 

Doftanei de..., dincolo de Azuga și de Bușteni, printr-o zonă foarte pitorească. E și 
un potențial viitor de pârtii de schi interconectate și acesta este motivul pentru care 
vrem să-l facem. 

 
Dl Nelu Iordăchescu  
Valea Doftanei leagă și Săcele, prin drumul forestier. Deci, pe Valea 

Doftanei se poate ajunge la Săcele. Acesta ajunge la Predeal, nu? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Acesta ajunge la Bușteni și la Azuga, acesta al nostru. 
 
Dl Nelu Iordăchescu  
La Bușteni și la Azuga. Deci, e diferit de cel care duce la Săcele.  
 



11 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Se ramifică la un moment dat în ,,V”, așa și pleacă, o parte spre Bușteni și o 

parte spre Azuga. Pe viitor, dacă sunteți în Azuga, e mai frumos să o luați pe acesta 
și ajungeți în zona Gura Vitioarei, pe partea cealaltă, fără să... 

 
Dl Nelu Iordăchescu  
Am înțeles. Cu rugămintea anterioară, de precizat drumurile. Atât am avut...   
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc! 
 
Dl Nelu Iordăchescu  
Mulțumesc și eu!   
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Alte întrebări? 
Nu sunt. 
Supun la vot proiectul de hotărâre.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc frumos! 
Și mai avem un punct pe ordinea de zi, punctul nr. 6, care e ceva birocratic 

legat de punctul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării 
impactului dezvoltării economice”. 

Practic e vorba tot de punctul 5. 
Și de ce îl facem și la 6? 
 
Dna Anna Maria Vasile  
Pentru că cei de la Comisia Europeană își doresc să avem o hotărâre prin 

care să se demonstreze impactul acestui drum asupra structurilor economice... Un 
fel de justificare. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Comisia Europeană cere o justificare prin care să arătăm impactul economic 

al acestui drum, asupra structurilor economice din județ. Și pentru aceasta, trebuie 
să avem și punctul 6.   

Semantic, formularea este conform cerințelor din Ghid. 
 
Dna Anna Maria Vasile  
Nu este foarte românește, dar... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă sunt întrebări? 
Nu sunt. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc frumos! 
Vă urez un weekend prelungit, plăcut! La mulți ani, cu ocazia zilei de ,,1 

Decembrie”!  
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Domnule președinte, îmi cer scuze! 
Înainte să încheiem, mai am eu o întrebare. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog!  
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Referitor la aceste ședințe, o întrebare și o rugăminte în același timp. Dacă le 

putem cumva anunța cu câteva ore mai înainte. Efectiv, nu există timp fizic să 
citim proiectele.   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
În mod sigur, pe viitor, o să anunțăm cu o zi înainte.  
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
E perfect. Să avem și noi timp, ca măcar seara să ne uităm peste proiecte, 

pentru că nu vrem să ne transformăm într-o mașinărie de vot, ci vrem să și gândim 
ce votăm. 

Mulțumesc! 
 
Dl Cătălin Adrian Ignat  
Domnule președinte, o întrebare se poate? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog!  
 
Dl Cătălin Adrian Ignat  
Având în vedere că ne apropiem de ,,1 Decembrie”, știu că nu vor fi niciun 

fel de evenimente publice, să zicem de natură cu public, sau oameni, sau 
demonstrații, sau... Dar vor fi cumva... Vom face ceva organizat de Consiliul 
județean și trebuie să fim informați, trebuie să știm sau... Va avea loc o depunere 
de coroane, vom participa sau va fi nevoie de participarea din cadrul grupurilor 
noastre politice?  
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Dl Iulian Dumitrescu 
O să vă anunțăm pe grupul de WhatsApp, dacă este ceva, în cursul acestei 

zile. 
 
Dl Cătălin Adrian Ignat  
Bine, mulțumim frumos!  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
La mulți ani, Andreilor! La mulți ani, români! 
La revedere, vă mulțumim frumos! 
 
 
 
Ședința s-a încheiat la ora 16,00. 
 

 
 
 

PREȘEDINTE,            SECRETAR GENERAL, 
  Iulian Dumitrescu                             Hermina Adi Bîgiu 

 


