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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 28 februarie 2019, ora 15,00 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 63 din 

22.02.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu 

Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru 

Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică 

Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga 

Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc 

Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 

Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian 

Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Viter David 

Andrei. 

Au lipsit domnii consilieri județeni: Pătrașcu Vasile 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 Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; 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; dl 

Robert Adrian Stănescu, directorul executiv al Direcției servicii și achiziții publice; 

dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare 

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

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, dl Florin 

Pușcariu, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Ploiești; dl Florea 

Matache, directorul economic al Societății ,,Hidro Prahova” S.A. și reprezentanții 

presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Alexandru Andron, 

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

Răzvan Nicolae Moșu, consilier în cadrul Compartimentului sănătate, cultură, 

învățământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism; dl Bogdan Ioniță, 

consilier în cadrul Compartimentului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, 

sport-tineret, ONG-uri, turism; dl Gheorghe Cristinescu, membru USR Prahova și 

dl Florian Ilie, membru USR Prahova. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să dăm drumul la ședință. 

 Vă rog să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

 

X X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș dori, în primul rând, să vă anunț că avem 34 consilieri prezenți, din 37 

validați. Avem cvorumul necesar pentru ședință. 

La mulți ani, domnule Enescu!  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La mulți ani și domnului Pințoiu, pentru că ieri a fost ziua dumnealui și 

bineînțeles tuturor, pentru că mâine este 1 Martie și trebuie să avem o primăvară 

frumoasă. 

Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost trimis pentru analiză, dacă 

sunt probleme? 

Vă rog, doamna vicepreședinte! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Domnule președinte, ca inițiator, vă rog să retrageți proiectul numărul 6 

de pe ordinea de zi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Dacă mai sunt alte opinii cu privire la proiectul ordinii de zi? Dacă nu, o să 

vă supun în primul rând solicitarea doamnei vicepreședinte. Cine este pentru 

retragerea punctului? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

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

retragerea proiectului nr. 6 de pe ordinea de zi.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Era dreptul dumneaei ca inițiator, dar am spus totuși că așa este elegant. 

Atunci, pentru ordinea de zi în integralitatea ei, cine este pentru? Împotrivă? 

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

următoarea ordine de zi:   

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

Prahova din data de 18 decembrie 2018. 

 2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 30 ianuarie 2019. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului director al 

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

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de 

doamnele consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David, și de 

domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David-Andrei Viter și Cristian 

Popescu.  

 4. Proiect de hotărâre privind  asocierea Județului Prahova cu unele unități 

administrativ teritoriale din județ, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „GAZ 2018” Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni în județul 

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

județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de inventariere a arhivei 

de la Societatea ,,Consproiect” S.A. - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova.  

 7. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 

Prahova a terenului în suprafață de 36.253 mp, situat în comuna Poiana Câmpina - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova.  

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

consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea ,,Hidro Prahova” 

S.A. - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere 

a asistaților din Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari - Centrul 

Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost 

Puchenii Mari - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova, de doamnele consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și 

Simona David, și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David-Andrei 

Viter și Cristian Popescu. 

 11. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

          Mulțumesc! 
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          Primul punct la ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 18 decembrie 2018”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

          Mulțumesc! 

 Numărul 2 - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Prahova din data de 30 ianuarie 2019”. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

          Mulțumesc! 

          Proiectul numărul 3 - este vorba de un ,,Proiect de hotărâre privind 

aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova”. 

Este vorba de o singură modificare, din ce am înțeles, este vorba de o 

doamnă care a primit promovare temporară de 6 luni și intră în cadrul acestui 

Colegiu director.   

Așa cum puteți observa, avem aceeași comisie formată din doamna Bîgiu, 

domnul Călin Viorel, doamna director adjunct Șindilă și ceilalți membri de drept, 

așa cum a fost constituită comisia.  

Din păcate, și spun din păcate, revin la această problemă - faptul că nu avem 

consilieri județeni în cadrul Colegiului director, așa cum se întâmpla altădată.  

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Reamintesc ce ați spus data trecută, faptul că toți consilierii județeni care 

doresc să participe la ședințe, sunt invitați. 

 

Dl Viorel Călin 

Sigur, așa vom face. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact.  

Așa cum le sunt transmise diverse informări pe e-mail, ați putea să le 

transmiteți din timp bineînțeles, din timp, vă rog frumos! 

 

Dl Viorel Călin 

Nu am avut nici un Colegiu director de la ultima ședință de consiliu. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Adresele de e-mail există aici, la Serviciul gestiune documente.  

 

Dl Viorel Călin 

Cel mai bine cred că ar fi să trimitem la Consiliul județean o adresă și să 

informeze consilierii județeni. 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 

Exact. Să urmăm aceeași procedură ca atunci când convocăm ședințele 

Consiliului județean. 

Vă rog doamnă! 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Permiteți-mi să nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Cu această mențiune, că doamna Ardeleanu și doamna Simona David nu vor 

participa la acest vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

(Domnul consilier județean Ardeleanu Vasile participă la lucrările ședinței 

Consiliului județean). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Buna ziua, domnule Ardeleanu! 

Suntem 35 acum prezenți. 

Unanimitate - din cei care au votat, fără participarea la vot a celor două 

doamne. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

 (Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona 

nu au participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

          Proiectul numărul 4 - ,,Proiect de hotărâre privind  asocierea Județului 

Prahova cu unele unități administrativ teritoriale din județ, în vederea constituirii 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GAZ 2018””. 

 Urmare a mai multor discuții cu primarii din ,,Zona de sud” și aici vorbim 

despre: Baba Ana, Boldești Grădiștea, Colceag, Fulga, Fântânele, Gura Vadului, 

Sălciile, Tomșani și Vadu Săpat - am ajuns la concluzia că, pentru a reuși să 

introducem gazele naturale în aceste localități, ne este mult mai facil acest lucru, 

prin constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. Aici vorbim despre 
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programul care a fost votat ieri de Parlament, de Camera Deputaților, mai exact, cu 

un Program Național de Dezvoltare Locală pentru gaze.  

 Cred că ştiţi care este situația de la: Șirna, Tinosu, Poienari, Gorgota, 

Pucheni, unde, la fel, am constituit un astfel de ADI, pe care le-am extins ulterior 

către Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești și la Dumbrava, unde am reușit să 

introducem în mandatul precedent, gaze naturale. Este solicitarea dumnealor, am 

avut discuții, este bine să ne pregătim cu un SF pe care să-l depunem la Ministerul 

Dezvoltării, pentru a reuși să accesăm fonduri din acest nou Program Național de 

Dezvoltare Locală, înființat special pentru gaze și, bineînțeles, pentru ceea ce 

înseamnă rețele electrice.  

 Doamne ajută! Sperăm să reușim măcar obținerea avizelor necesare și 

bineînțeles SF-ul și Certificatul de Urbanism. Primul pas este înființarea acestui 

ADI. 

 Dacă sunt comentarii? Dacă nu, eu vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

          Mulțumesc foarte mult!  

Numărul 5 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind pregătirea și 

promovarea proiectului „Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor 

pentru cetățeni în județul Prahova””. 

Domnul Marius, câteva cuvinte despre proiect! 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Intenționăm să depunem un al treilea proiect pe Programul Operațional 

Capacitate Administrativă. Este vorba de... Cu ocazia faptului că vom intra în 

arhivă, profităm de această ocazie, ca să și digitalizăm arhiva, deci vom crea o 

mega bază de date accesibilă electronic de către cetățeni după niște indecși, niște 

motoare de căutare, astfel încât, bineînțeles, arhiva care este disponibilă ca și 

informație publică, să fie mult mai ușor accesibilă de către cetățeni. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ne ajută și pentru o mai mare transparență, pe de o parte, pe de altă parte, o 

arhivă digitală ne ajută și pe noi atunci când căutăm diverse documente și o să 

avem o eficiență mai mare în lucrul cu publicul. În al treilea rând, noi, până în 

acest moment, în afară de Serviciul de urbanism pe care am încercat împreună cu 

doamna Luminița Iatan să îl optimizăm și bineînțeles, Registratura electronică și 

tot ceea ce avem noi ca sisteme informatice, le-am folosit doar noi, intern. Acum 

dorim să punem la dispoziția cetățeanului documente pe care noi oricum ar trebui, 

conform Legii 544, să le punem la dispoziție, vă dați seama, doar că o căutare în 

arhiva normală care... Și așa avem un subsol întreg la Palatul Culturii, de arhivă. În 

fiecare an plătim servicii de legătorie, în fiecare an declasificare și așa mai departe, 

am spus că este normal să accesăm aceste fonduri pentru digitalizarea arhivei.   
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Este vorba de primul pas - promovarea proiectului. Deci, este primul. 

Oricum apelul se închide când?  

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

8 aprilie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

8 aprilie. Trebuie să ne mișcăm destul de repede. 
 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Valoarea maximă este de 3 milioane de lei. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, este o idee bună și așa ar trebui să facă cu toate 

arhivele existente în Prahova. 

Ce întrebare am eu pentru dumneavoastră: Există legătura dintre comune cu 

județul, pe linia de digitalizare?  

Adică avem o...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am avut două proiecte, tot pe fonduri europene, se numește Registrul 

Agricol - ,,Zona sud” și ,,Zona centru”. Din păcate, pe unul nu am reușit să-l 

implementăm. Unul singur care are 15 localități. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Dar sistemul este deschis pentru fiecare localitate în parte. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi avem serverele aici în instituție, iar orice localitate poate consulta baza 

de date - de la Registrul Agricol, de la taxe și impozite, de la celelalte localități, din 

acest program de Registru Agricol.  

Deci, avem doar pentru 15 localități.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, numai consultarea bazei de date, fără interacțiune între județ și 

comună? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, fără. Între ele. Dacă un cetățean dorește să se mute cu rolul, să spunem 

din comuna Blejoi la comuna Aluniș, pentru că amândouă parcă sunt în proiect - 
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Zona centru -  el se transferă automat prin acordul celor două părți cu tot ce a 

însemnat: istoric, cu tot ce are pe rol, la Registrul Agricol, cu absolut toate datele el 

devine cetățean în acea localitate, cu cod fiscal, cu absolut tot.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Ok.  

Se are în evidență următorul pas, al doilea, al treilea, al patrulea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am așteptat să se deschidă o nouă Axă. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, nu e deschisă Axa pentru așa ceva. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Sistemul este deschis, deci orice comună care dorește să adere la... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să vină către... 
 

Dl Nicușor Răducanu 

Da, am înțeles. 
 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Ideea este a unui sistem unitar la nivelul județului. Ideal ar fi ca toate cele 

104 localități... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Toate localitățile, toate 104, să folosească același sistem, să intre în această 

rețea, astfel încât cetățenii să poată beneficia mai rapid de documentele necesare 

dintr-o localitate în alta.  
 

Dl Nicușor Răducanu 

Am înțeles. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc și eu! 

Dacă sunt alte comentarii pentru promovarea acestui proiect? Dacă nu, vă 

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
  

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult!  

Așa cum doamna vicepreședinte a menționat, proiectul nr. 6 a fost retras 

de pe ordinea de zi. 
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Proiectul numărul 7 (devenit 6) - ,,Proiect de hotărâre privind constituirea 

Comisiei de inventariere a arhivei de la Societatea ,,Consproiect” S.A.”. 

Aici este vorba de arhiva pe care ,,Consproiect” a deținut-o foarte mult timp 

în cadrul acestei arhive, pentru că dacă tot avem acel proiect, există și documente 

clasificate cu diverse clasificări, până la ,,strict secret” unele dintre ele.  

Pentru că cei de la ,,Consproiect”  ne-au solicitat ajutorul în unele situații 

pentru desecretizare, în alte situații pentru verificarea unor documente, dacă mai 

sunt necesare pentru Consiliul județean Prahova, pentru că aici vorbim de 

documentații tehnice pe care dumnealor le-au întocmit și de care noi încă ne mai 

folosim, am spus că este bine să constituim o comisie de inventariere, să vedem ce 

fel de documente, bineînțeles, apoi le reclasificăm și pe unele putem să le și casăm, 

dar trebuie constituită această comisie, astfel încât persoanele abilitate, care au 

certificatele necesare și aprobările necesare și avizul ORNISS, să poată să le 

verifice.  

Cine este pentru?  

Vă rog! 
 

Dl Dan Ciolac 

Doar vă reamintesc de spațiul de arhivare pe care îl aveam în ,,Parcul 

Industrial” Ploiești. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corect și vă mulțumim foarte mult. 

Este păcat să nu-l folosim. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
  

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult!  

Proiectul numărul 8 (devenit 7), este un proiect cu două treimi - ,, Proiect 

de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului Prahova a 

terenului în suprafață de 36.253 mp, situat în comuna Poiana Câmpina””. 

Dacă nu mă înșel, domnul Nistor, m-a întrebat la sfârșitul ședinței 

precedente despre...  

Este vorba despre proiectul de la ,,Hidro Prahova”, despre terenul aferent 

viitoarei Stații de epurare. S-au întocmit toate diligențele necesare. Primăria Poiana 

Câmpina ne-a pus la dispoziție acest teren, au dat hotărâre de Consiliul local, noi 

trebuie doar să îl luăm în patrimoniu și să îl introducem în domeniul public.  

Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea doar să vă reamintesc că pentru această lucrare, deja a existat o 

procedură de achiziție publică, există constructorul. Cred că în cel mai scurt timp 

posibil, dacă doamna Luminița Iatan va elibera și… știu că este o problemă și 

tocmai de asta am făcut referire. 

Doamna Iatan va găsi cu siguranță o soluție... 

 

Dl Eugen Ionică 

Dacă se continuă așa, se va rata proiectul și este un proiect mare - e păcat să-

l ratăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu cred că nu este cazul să punem această problemă. Sunt sigur că se va găsi 

o rezolvare. 

 

Dl Eugen Ionică 

Sigur colegii mei de la ,,Hidro” au făcut tot ce este omenește posibil să se 

facă și așteptăm să ni se dea certificatul de urbanism să putem să luăm cele trei 

avize care sunt în această fază - cel de la DSP, cel de la Mediu și cel de la Apele 

Române... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect. 

 

Dl Eugen Ionică 

...și să mergem mai departe, astfel încât să nu ne blocăm. Dacă nu am făcut 

lucrul acesta, putem să ratăm proiectul. Este vorba de 264 milioane de euro - parcă. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, pentru CL-ul acesta este vorba de o sumă mai mică. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu vorbesc numai de CL, vorbesc în general de tot ce înseamnă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. 
 

Dl Eugen Ionică 

...avizare pe ,,Hidro Prahova”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 E primul Master Plan. 
 

Dl Eugen Ionică 

Da. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. 

Proiectul numărul 9 (devenit 8) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

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

către Societatea ,,Hidro Prahova” S.A.” - proiect inițiat de subsemnatul. 

Vă rog, domnule Neaga, sunteți în AGA! 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Da. 

Domnule președinte, nu aș dori decât o singură precizare. Sunt în AGA 

acolo și știu ce trebuie făcut, numai că anul trecut când noi am aprobat serviciile de 

consultanță juridică, aici în Consiliul județean, s-a făcut specificarea că aceste 

contracte de servicii juridice nu ar trebui să se refere și la litigiile cu salariații - așa 

era atunci. Mai e valabil și acum? 

Problema este că... 

Și mai am o întrebare. Având în vedere că se spune aici: „achiziționarea de 

servicii juridice” - înseamnă un serviciu, mai multe, e acoperitor pentru orice 

serviciu se angajează la ,,Hidro Prahova”? Deci e întrebare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Răspunsul cred că poate să vi-l dea domnul de la ,,Hidro” în primul rând, dar 

e vorba de servicii juridice de consultanță, nu orice servicii, ci servicii juridice.   

 

Dl Florea Matache 

…proiectului și acele litigii administrative despre care vorbește domnul 

Neaga, și pe acelea le-am inclus aici, pentru că noi avem doi juriști, sunt în cadrul 

unui departament, Departamentul producție, se ocupă de partea de clienți și partea 

de achiziție. Ei nu au expertiză și nici nu pot să ocupe și de alte… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Iar acum, dacă angajații se constituie terță parte într-un proces, îmi pare rău, 

este normal ca societatea să fie reprezentată... Angajații nu sunt și acționari. 

Atunci, am avea o problemă, când societatea și-ar lua servicii juridice împotriva 

acționarilor și ar veni la acționari să le aprobe achiziționarea serviciilor juridice - 

atunci chiar am avea o problemă, dar aici mi se pare normal să-i reprezinte cu orice 

parte într-un litigiu, orice terță parte. 

Bun, dar eu citesc aici articolul 2  - ,,Se mandatează reprezentanții 

Consiliului județean Prahova în AGA la Societate pentru achiziționarea serviciilor 

menționate” . Deci, eu cred că puteți să adresați aceste întrebări...   

 

Dl Gheorghe Neaga 

An înțeles. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Domnule președinte, vă mulțumesc! 

Două comentarii, dintre care unul nu are legătură cu proiectul... 

Înțeleg că sunt domnii de la USR iar de față și îi salut și doi, în legătură cu 

proiectul supus dezbaterii, aș vrea să înțeleg - Direcția juridică vizează pentru 

legalitate, Direcția economică avizează și întrebarea pe care vreau să o spun este: 

Avizează doar articolul 2 sau avizează tot proiectul? Ca să înțeleg. 

 

Dna Maria Dovîncă  

Dacă domnul consilier se referă la mențiunea pe care am făcut-o, asta 

prevede hotărârea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și ați simțit nevoia să scrieți acolo și ceea ce scria în hotărâre? Nu știu, vă 

întreb. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Dați-mi voie să...! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avizați sau nu avizați? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da, domnule președinte, avizăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, vă întreb, pentru că acolo scrie că avizați, cu o mențiune.  

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu cu o mențiune. Legea spune clar în ce condiții au voie societățile să 

angajeze juriști. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și dumneavoastră ați ținut să menționați? 

 

Dna Maria Dovîncă  

Nu am ținut. Asta scrie în hotărâre. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și dumneavoastră când ați semnat ați mai făcut o adnotare. 
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Dna Maria Dovîncă 

Așa am făcut la toate, până acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Stați, că nu am terminat eu. Ca să înțeleg, de asta zic. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și dacă ați făcut la toate, o să faceți și de acum încolo? 

Este o întrebare către dumneavoastră. 

 

Dna Maria Dovîncă  

Dar până acum nu a fost chiar nicio problemă. Hotărârea asta spune… 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Dați-mi voie! 

Eu pun încă o dată întrebarea. 

Proiectul de hotărâre se numește așa: „privind aprobarea achiziționării de 

servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea 

,,Hidro Prahova” S.A.” - avizat Direcția economică - „de acord cu mandatarea 

reprezentanților CJ PH în AGA”. 

Articolul 2 - se mandatează reprezentații CJ în AGA - și așa mai departe. 

Avizați și articolul 1 și articolul 3, sau doar articolul 2?  Asta era întrebarea. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Avizăm toată hotărârea. 
 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc! 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun.  

 Vă rog, domnul Tudora! 

 

 Dl Dorin Tudora 

 Domnule președinte, „Hidro”, până acum, a venit cu avizare pe firme 

juridice punctual pe anumite...  

 De exemplu, a avut procesul, nu știu, nu mai țin minte acum exact... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pe fonduri europene. 
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 Dl Dorin Tudora 

 ...pe fonduri europene, au solicitat servicii juridice. Acum, după cum citesc 

eu, este ceva general pentru că eu știu că aprobarea o dăm când nu face societatea 

față la procesul respectiv. Ei, totuși, au juriști de importanță, adică dacă procesul 

este de importanță, atunci se vine cu asistență juridică suplimentară. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Matache, vă rog! 

 

 Dl Florea Matache 

 Noi avem doi juriști care se ocupă de problemele aferente clienților ,,apă-

canal” și partea de achiziții. Ei nu sunt constituiți într-un compartiment juridic și 

atunci legea ne permite să luăm servicii juridice pentru problemele care... 

 

 Dl Dorin Tudora 

 Probleme pe ce? 

 

 Dl Florea Matache 

Pe fonduri. În primul rând, sunt problemele pe fonduri europene, în 

motivarea noastră și în solicitarea noastră s-a scris.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dl Dorin Tudora 

 Totuși, ar trebui să acordăm puțină atenție asupra subiectului, în sensul că 

legea așa spune: „numai în cazul în care nu face față societatea sau este într-un 

proces, angrenat într-un proces important”. O dăm un pic pe general. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Matache v-a explicat în felul următor: ei nu au compartiment de 

specialitate - au doi juriști angajați.   

 

 Dl Dorin Tudora 

 Poate atunci ar trebui completată hotărârea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Completată hotărârea? 

 

 Dl Dorin Tudora 

 Da, fraza aceea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnul jurist de la...! 
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 Dl Eugen Ionică 

 Nu sunt jurist. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu sunteți? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu am nicio treabă cu oficiul juridic, dar ca să explic despre ce este vorba. 

Volumul pe care îl au cei doi juriști pe care îi avem acolo, este extrem de mare. 

Privesc așa acțiunile lor: plângeri ale clienților, conflicte patrimoniale, conflicte 

juridice generate din investițiile pe care le facem, toate sunt extrem de multe. Sunt 

doar doi juriști, dintre care unul este cu experiență, iar celălalt este angajat 

de…cred că nici un an de zile nu are…de trei luni. 

Pe de altă parte, cei pe care-i luăm ca ,,Hidro Prahova” vrea să-i angajeze, 

sunt specializați pe derulare de contracte FIDIC galben, FIDIC roșu, FIDIC verde, 

aceste contracte sunt contracte cu descărcare de tip european, prevăd o ultra 

specializare din punct de vedere juridic, iar atunci când derulezi astfel de proiecte, 

cine lucrează cu ele știe că un proiect se semnează mai întâi având în spate o 

armată de avocați la constructori, iar la ,,Hidro Prahova” avem doi juriști care nu 

sunt specializați pe așa ceva. Ori noi nu putem să mergem și să facem față în 

această direcție și de asta avem nevoie să luăm servicii de consultanță de la o firmă 

specializată.   

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Două comentarii. Vă rog, nu aș vrea să dezbatem. Aș vrea să fac cele două 

comentarii și să supunem la vot.  

 Primul comentariu: ar trebui citită expunerea de motive, domnule Tudora. 

Cu părere de rău, spune aici și prin adresa înregistrată la Consiliul județean 

Prahova: „Societatea „Hidro Prahova” aduce la cunoștință că cei doi consilieri 

juridici ai societății, fiind implicați în rezolvarea litigiilor prin care se urmărește 

recuperarea creanțelor înregistrate, urmare a neachitării de către utilizatori” - să 

știți că sunt vreo patruzeci și ceva de mii de utilizatori, din care sunt mulți rău 

platnici - „a plângerilor contravenționale” - cei care se branșează ilegal la rețeaua 

de apă potabilă - „a cererilor de executare silită” - cei care nu doresc într-un final 

să-și achite datoriile – „și nu în ultimul rând, în urmărirea derulării în bune condiții 

a contractului de delegare” - pentru că 47 de localități și-au delegat sistemul de apă 

și canalizare către ,,Hidro Prahova”. Acești doi oameni nu pot asigura în condiții 

optime asistența juridică la implementarea proiectului sus menționat. Este vorba de 

,,Master Planul de apă și canalizare” - Fazarea proiectului de reabilitare și 

modernizare. Deci este vorba de procesele pe care le au în derularea acestui 

,,Master Plan de apă și canalizare”. Asta este prima mea mențiune. 

 A doua mențiune, v-aș ruga, stimați domni, vă respect foarte mult pe 

amândoi și vă consider doi colegi, dar ar trebui, în primul rând, să fiți voi colegi 

între voi, să discutați această chestiune la partid, fiind vorba și de conducătorul 

instituției ,,Hidro Prahova” care vă este vicepreședinte.    
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă ascult și pe dumneavoastră.  

 Vă rog! E datoria mea.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu știu dacă avea sens punctul numărul 2 al dumneavoastră, dar asta este o 

altă treabă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu, mi se pare normal să discutați ordinea de zi, la partid. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, eu doresc... Acum un an de zile am mai aprobat 

,,consultanță juridică”, exact într-o ședință. Vreau să știu și eu: un an de zile care 

este rezultatul acestor bani pe care i-am aprobat.  

 Deci, doresc să primesc din partea celor de la ,,Hidro Prahova” situația 

exactă a proceselor câștigate, pierdute, plus-minus, să știm și noi. 

 

 (Domnul consilier județean Măruntu Nicolae s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este cel mai rezonabil punct pe care l-am auzit acum. Domnii din AGA, vă 

rog foarte mult să faceți acest demers și să vedeți situația proceselor pe care le are 

în derulare. 

 

 Dl Dorin Tudora 

 Domnule președinte, în primul rând când intervin, citesc, doar am venit, eu 

nu am spus că nu aprob sau că aprob… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamne ferește, dar nu e vorba... Scrie clar... 

 

 Dl Dorin Tudora 

 Și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...scrie clar că pentru fazarea proiectului. 

 

  Dl Dorin Tudora 

 La domnul director, la ceea ce a specificat, mai mult decât ceea ce scrie, o 

dăm pe generală. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, vă rog, domnule Bănică!  

 

 (Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

 Dl Alexandru Bănică  

 Eu știu. Am fost și controlat pe această problemă, pentru aceste contracte 

care sunt deosebite, nu punem în discuție, pentru asta trebuie să iei pe contract 

direct, dar răspunzător de contractul X, nu la generală, nu ca și un angajat sau cu 

un abonament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, ați prefera să scrie exact procesele pe care.... 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Pentru contractul X, pentru contractul Y - așa se face. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă așa este vorba și dacă sunteți de acord, vă propun amânarea acestui 

punct de pe ordinea de zi pentru ședința viitoare. Dacă dumneavostră considerați că 

ar trebui completat proiectul de hotărâre... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Se blochează activitatea „Hidro”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 De asta v-am și spus, pentru că trebuia să discutați, pentru că nu am avut o 

problemă, eu știu despre ce este vorba, dar mi se pare normal să știți și 

dumneavoastră, iar dacă dumneavoastră aveți nevoie de explicații, completări, eu 

sunt de acord. Eu am solicitat special să existe un membru al ,,Hidro Prahova”, un 

membru cu putere de decizie în cadrul ședinței și să ne explice despre ce este 

vorba. 

 Cei care sunt în AGA, poate vor să... 

 

 Dl Florea Matache 

 Toate contractele sunt acolo, unele au procese, altele vor avea, aceștia ne 

asigură asistență, nu numai unde avem procese. Sunt diverse probleme la care 

trebuie să-i consultăm pe ei.  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, haideți, totuși, sunt în AGA acolo...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă spun sincer. 
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 Dl Gheorghe Neaga 

 Noi știm ce vom face acolo. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dumneavoastră cunoașteți situația și sunteți de acord, ca membru. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Sigur.  

Sunt membru în AGA, nu înseamnă că „otova” cineva vrea să angajeze… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Vă mulțumesc! Atunci, vă supun la vot. Cine este pentru? 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Vom ține cont de propunerea dumneavoastră. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Împotrivă? Abțineri? Două abțineri, domnul Răducanu și cu domnul Tudora. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru” și două 

,,abțineri” (domnii consilieri județeni Răducanu Nicușor și Tudora Dorin).  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu mențiunea că solicitarea dumnealui a fost una destul de normală, să ni se 

prezinte… Domnule Matache, dumneavoastră ați auzit solicitarea domnului 

consilier județean - procesele și stadiul lor, astfel încât... 

 

 Dl Florea Matache 

 Am auzit-o, sigur. Acestea se prezintă anual…  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sau dacă doriți dumneavoastră, mai exact, raportul de activitate a societății 

pe care... 

  

 Dl Florea Matache 

 În raportul de activitate… 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ... ați avut-o anul trecut de v-a reprezentat. 

  

 Dl Florea Matache 

 ...Raportul administratorilor, este un punct separat cu… cu toate procesele și 

sunt prezentate la AGA, anual. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect. Domnul Răducanu nu face parte din AGA. Ar dori și dumnealui ca 

și consilier județean. 

 

 Dl Florea Matache 

 Noi avem la fiecare sfârșit de an stabilită o situație...  

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Proiectul numărul 10 (devenit 9) - ,,Proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de 

Urgență Ploiești”. 

 Domnule director! 

  

 Dl Florin Pușcariu 

 Se prezintă spre aprobare modificarea organigramei și a statului de funcții, 

care a fost avizată în ședința Consiliului de Administrație, din luna februarie 2019.  

 Astfel, desființarea a trei posturi vacante de medic rezident de medicină de 

familie și înființarea următoarelor posturi vacante de medic specialist: 

gastroenterologie, chirurgie vasculară și oncologie, în ambulatorul integrat, urmând 

a fi scoase la concurs și în ceea ce privește modificarea statului de funcții, 

desființarea unui post vacant de medic rezident anul V, specialitatea hematologie 

din cadrul ambulatorului și înființarea unui post vacant de medic specialist 

hematologie, tot în cadrul ambulatoriului integrat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 Dacă sunt comentarii? 

 

 Dl Florin Pușcariu 

 Menționăm că ne încadrăm în maximul de posturi aprobate, cât și în 

cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2019. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

  

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

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 O singură mențiune o fac eu după… pentru că nu are legătură cu proiectul 

efectiv de pe ordinea de zi. 

 Considerați că aveți nevoie de mai multe cadre medicale la UPU, pentru că 

toată lumea îmi spune că nu există atâtea cadre câți pacienți sunt și că cetățenii 

așteaptă 7, 8, 9 - poate și mai multe ore la UPU. 
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 Dl Florin Pușcariu 

 Avem 10 medici la UPU și nevoia este de 23-24.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și de ce nu scoateți posturile la concurs? 

 

 Dl Florin Pușcariu 

 S-au scos în nenumărate rânduri, dar din păcate nu s-au prezentat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Și spuneți și motivul, pentru că dacă spun eu, lumea nu are de ce să mă 

creadă, dar dacă spune un om abilitat… 

 

Dl Florin Pușcariu 

Domnule președinte, motivul este următorul: este o specialitate care este 

foarte grea, nici la București nu mai este atât de căutată... nu se mai prezintă foarte 

mulți. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Universitate. 

  

Dl Florin Pușcariu 

Și în al doilea rând, toți medicii care termină - dorința este în primul rând de 

a rămâne în centrele universitare. Suntem atât de aproape de București și plătim 

această apropiere. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Și ar mai exista un motiv, pentru că la orice alt spital cu un volum mai mic, 

dar tot de urgență, ar încasa aceeași bani.  

  

 Dl Eugen Ionică 

 … mai mulți bani. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Poftim? 
 

 Dl Eugen Ionică 

 De multe ori mai mulți bani. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să știți că avem oameni care pleacă de la Spitalul Județean către Câmpina 

sau Văleni, pentru că acolo primesc același salariu, dar la un volum de muncă mult 

mai mic. 
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 Da, doar ca să cunoască. 

 Am făcut și mențiunea.  

 Ultimul proiect la ordinea de zi, numărul 11 (devenit 10) - ,,Aprobarea 

costului mediu lunar de întreținere a asistaților din Complexul de Servicii 

Comunitare Puchenii Mari - Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare 

Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari”. 

 Vă rog! 

  

Dl Viorel Călin 

 În primul rând, anul trecut, la Puchenii Mari, am aprobat modificarea 

acestuia și nu este doar un centru de îngrijire și asistență, este un complex de 

servicii și oferă îngrijire pentru 41 de persoane cu dizabilități adulte și am creat și 5 

locuri pentru persoane fără adăpost, fiindcă era nevoie pentru cei care sunt găsiți în 

stradă și nu aveam unde să-i ducem. 

 Pentru aceia, nefiind neapărat persoane cu dizabilități și neavând facilitățile 

acestea, Legea nr. 17 ne obligă să stabilim un cost mediu anual la care trebuie să ne 

raportăm cu cheltuielile și am stabilit, este prima oară când am stabilit pe anul 

2019, Centrul a fost înființat la sfârșitul anului 2018. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Mulțumim foarte mult! 

 Acum, pentru proiectul cu Spitalul Județean, înțeleg de la colegi... Eu am 

crezut că l-am votat, dar observ că au fost câțiva colegi care spun că nu.  

 A fost votat și am spus că după vot am făcut și eu mențiunea.  

 V-aș ruga să fiți atenți! 

Acum, pentru acest proiect, dacă ați înțeles cât este costul mediu aprobat, vă 

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
  

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

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Fiind ședință ordinară, avem ,,Diverse”. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, am și eu o rugăminte la dumneavoastră... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 S-a înscris o doamnă, îmi pare rău, doamna Popovici.  

 

 Dna Elisabeta Popovici 

 Domnule președinte, vreau numai să fac un anunț. Un proiect foarte drag 

mie și cred că și dumneavoastră, a fost votat ieri în Consiliul local - este vorba de 

mutarea... 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 CJRAE. 
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 Dna Elisabeta Popovici 

 Da, CJRAE. Centrul Județean de Recuperare Educațională se mută de pe 

Bobâlna, într-o locație centrală, foarte onorabilă, la Centrul de Urbanism și odată 

când mergeam la o ședință pe Bobâlna, taximetristul mi-a spus ,,A, știu unde, 

doamnă. La handicapați.”. Deci, nu este un Centru pentru persoane cu dizabilități, 

este un Centru de evaluare a copiilor care sunt preșcolari, a copiilor cu orientare 

școlară și profesională...    

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Popovici, o să fiu puțin ironic, dar să știți că nu suntem taximetriști 

și știm ce este CJRAE.  

 

 Dna Elisabeta Popovici 

 Nu, nu, nu, dar m-a deranjat cum gândește lumea - nu era ideea să îl 

lămuresc. 

 Eu sunt o susținătoare.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Un an și jumătate ne-am rugat de cei de la Primăria Ploiești, împreună cu 

doamna Fabioara și împreună cu doamna Ludmila pentru această nouă locație. Am 

așteptat să se mute absolut toată primăria, deși puteau să mute Urbanismul la 

început, să ne pună la dispoziție acest spațiu, care este un spațiu și central și 

salubru și cu niște investiții minore se poate adapta pentru cerințele acestor 

persoane, pentru că acolo spațiul nu era nici funcțional, nici unul integru, pentru că 

avea bulină roșie și necesita modernizări foarte costisitoare.  

 Vă mulțumesc foarte mult și aveți dreptate - e un moment de bucurie.   

 Mai este domnul Neaga, domnul Răducanu și domnul Cristian Dumitru.  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, doar o aducere aminte. Cu ceva timp în urmă, aici, noi 

am stabilit că instituțiile din subordinea Consiliului județean ar trebui să își 

organizeze arhiva și să o ducă la ,,Parcul Industrial” de la Ploiești.   

 Am auzit că nu s-a întâmplat nimic până acum. Poate cei care ar trebui să se 

ocupe de treaba aceasta ar trebui să se ocupe cu adevărat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Poate ar trebui să le dăm noi un exemplu și doamna Monica Giulan să facă 

acest lucru. 

 Ce părere aveți? 

 Și eu vă mulțumesc! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, vine primăvara, a trecut un an de zile de când ne 

chinuim să ridicăm școala aceea specială de acolo. Care mai este stadiul acestei 

școli? 
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 Deja... Mai așteptăm un an de zile? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pe ordinea de zi la ședința viitoare vă promit că veți avea indicatorii 

reactualizați. De mai bine de o lună de zile discutăm cu proiectantul care a 

modificat devizul.  

Știți la cât se ridică? 

La aproximativ 3 milioane lei în plus.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Cât la % din valoarea inițială? 

     

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 70%. 

 De la 4,5 la 7,5. 

 Și discutăm și ne spun că a fost subevaluat prima dată și că din acest motiv 

constructorul care a câștigat procedura nu a putut să finalizeze lucrarea, ci doar să 

execute 7%. Și a spus: domnule...  

Cel pe care l-am luat acum, care nu este proiectantul inițial, vă dați seama, 

pentru că nu l-am mai găsit, a spus: domnule, gândiți-vă că doar salariul,  

carburantul și fierul, fierul de la 1,95 în devizul inițial, acum este 3 lei, kilogramul 

de fier, ca să fiu mai exact. Și o să vină. Avem discuții. Acum suntem în balanță cu 

vreo 400 mii lei, iar dumnealui spune că dacă nu pune motorina cât este la pompă 

și pune conform indicatorului, pentru că acolo era motorina 4,8 și se modifică cu 

un indice, indicele de inflație, și ajunge la 5,3, dar la pompă e 6. Dacă nu o să 

treacă 6, nu or să vină ofertanți și ne trezim că avem bani alocați pe Programul 

Național Dezvoltare și noi nu reușim să-i cheltuim. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Avem posibilitatea de a-i recupera? De a recupera ceea ce s-a plătit până 

acum?  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. Ceea ce s-a plătit până acum s-a și executat. Noi nu am plătit în avans. 

7% s-a executat, 7% am plătit. Nu avem plăți în avans, doar că trebuie să întocmim 

foarte bine și foarte atent acest proiect, pentru că dacă nu vom reuși să finalizăm cu 

acest viitor constructor, care va fi el, X, banii pentru PNDL mai sunt valabili, 

pentru că este PNDL-ul 1, încă 2 ani. Dacă nu reușim în 2 ani, va trebui să plătim 

din banii noștri, lucru care nu ne convine. 

 V-ați înscris după. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Este adevărat, dar vreau să vorbesc pe acest proiect, să întreb un lucru. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 
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 Dl Eugen Ionică 

 Știu că Ministerul Dezvoltării a trimis către fiecare aplicant al PNDL-ului,    

dezvoltator sau beneficiar, a trimis o cerere de reevaluare a devizelor, sper că acest 

proiectant a ținut cont de reevaluarea devizelor, să fi ținut cont și de creșterea 

salariului pe construcții... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bineînțeles, tocmai din această cauză am ajuns la această valoare foarte 

mare. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Să nu vă mirați că s-au dublat, pentru că problema aceasta o au toate 

primăriile care dezvoltă proiecte pe PNDL. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iar 114 spune foarte clar... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Vă rog frumos, domnule președinte, cu cea mai mare dragoste, lăsați-mă pe 

mine și după aceea spuneți. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Din această cauză, sunt probleme peste tot și este posibil să vină primarii 

către noi să ne roage, nu să ne roage, ci să ne ceară să asigurăm finanțări mai mari 

pentru că toți care dezvoltă proiecte pe PNDL vor trebui să scoată mai mulți bani 

pentru a le duce la capăt. 

 Mulțumesc! 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc și eu! 
 

 Dl Dan Ciolac 

 …Gândindu-ne la valoarea acelui proiect care a fost subevaluat din 

proiectare și tu ofertant să vii cu 3,7 față de 4,6... Vă dați seama? 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Care și 4,6 era foarte mic. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Exemplu de proastă practică… 
  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Au presupus că vor primi NCS-uri foarte multe să ajungă la 20%, la maxim, 

și așa ceva nu se întâmplă.  
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 Bun. 

 Domnul Cristian Dumitru este ultimul înscris. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Mulțumesc, domnule președinte! 

 Aș veni, mai ales având în vedere că încă nu am aprobat bugetul și mâine 

este 1 Martie, poate în luna martie o să-l aprobăm, aș veni cu câteva propuneri pe 

care sper... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pentru buget? 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Propuneri pentru a fi luate în cadrul bugetului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 V-aș opri aici, stimate domn... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Nu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...și vă spun de ce. Pentru că până să vin în ședință, către dumneavoastră și 

către comisii, vom avea o discuție cu toții, cu ce ne propunem noi pentru anul 

aceasta, dar o am în fiecare an. 

 Și acolo, fiecare, poate să facă amendamente până să ajungem la ședință și 

este normal să discutăm acolo. Vedem și banii, vedem și ce ar însemna propunerile 

dumneavoastră ca bani, ca timp, dacă le finanțăm din excedent, dacă le finanțăm 

din bugetul de pe anul acesta, deci fără probleme. E o discuție care cred eu că... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 E o  discuție poate în avans, să zic așa... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cum doriți. Vă rog!  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 ...dar aș ridica-o, în două minute aș rezolva această problemă, pentru că s-a 

discutat puțin mai devreme de UPU și știți că acum o ședință sau două am ridicat 

anumite probleme referitoare la situația respectivă... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 La spital ați ridicat dumneavoastră. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 La spital, da. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe saloanele renovate. 

 

Dl Cristian Dumitru 

 Și acolo am discutat chiar, pentru că am fost invitat... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să știți că în urma discuției, m-am dus și am vorbit cu domnii și au propus ca 

în loc de papuceii aceștia albaștri care ar trebui să fie oferiți fiecărui vizitator, să 

existe o mașină care înfoliază... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Exact. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...piciorul. Au spus că este și mult mai igienic și mult mai rapid, și nu ar fi 

nicio investiție extraordinar de mare. 

 Să știți că eu chiar am urmărit această... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Acum, vin cu o propunere pentru UPU... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stimați colegi! 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 ...și nu am inventat-o noi, ci la București se folosește foarte clar, o problemă 

care probabil ar rezolva foarte multe inconveniente, prin faptul că un aparținător, 

dacă stă o oră, două, trei, și așteaptă să vadă ce se întâmplă cu cel cu care a venit la 

urgențe, încearcă prin diverse motive să ajungă să vadă ce se întâmplă cu el... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Prin diverse metode. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Prin diverse metode. 

Există un sistem de informare a aparținătorilor, pe un ecran sau două, în care 

se specifică numele celui care a intrat în sistem, în... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cine îl îngrijește, la ce pat... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Exact. Și atunci, ar rezolva foarte multe probleme de informare ale acestor 

aparținători.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Până să ajungem la un astfel de sistem, nu considerați că e mai bine ca după 

2 ore, maxim, de așteptare, să iasă cineva din partea spitalului să comunice...  

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Dacă pacientul este cooperant, legea nu permite… 

 

 Dl Florin Pușcariu 

 Exact. Sunt diverse situații în care aparținătorii nu au răbdare, nu știu ce se 

întâmplă.  

Numai că investigarea unui pacient durează. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Corect. 

 

 Dl Florin Pușcariu 

 Începând cu înregistrarea, cu analize, cu ecografie, cu radiografie, cu 

tomografie, etc.   

 Este foarte adevărat, va fi foarte bun acest sistem, însă, deocamdată, și 

spațiul de care dispunem este…  

 

 Dl Cristian Dumitru 

Nu necesită spațiu. 

 

Dl Florin Pușcariu 

Nu, nu, nu. Spațiul de triaj pe unde intră și bolnavii și aparținătorii este 

foarte mic.  

 

Dl Cristian Dumitru 

 I-am propus domnului manager să meargă să vadă sistemul la București, la 

Grigore Alexandrescu, la copii, unde te duci, îți spune numele copilului, unde a 

intrat, cât durează analizele, la ce medic funcționează și nu te mai duci peste 

medicul respectiv să intri și  să-l întrebi. Deci, ai acolo un minim de informații și îți 

spune și momentul, aproape că durează încă două ore sau trei ore sistemul 

respectiv. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 E o diferență, este un pacient minor. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Nu contează. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles propunerea. Nu cred că este greu de pus în practică. 
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 Dl Florin Pușcariu 

 Încercăm să implementăm și aceasta, dar în primul rând.... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu cred că am pierdut până acum vreun pacient prin Județean. 

 

 Dl Florin Pușcariu 

Din păcate, sunt foarte multe prezentări. 

 UPU este pur și simplu sufocat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ca să vă dați seama, la Județean sunt 4 mii... 

  

 Dl Cristian Dumitru 

 Corect, așa este.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...4 mii pe lună și la Spitalul din Văleni sunt 3.850 anual, doar ca să faceți... 

 

 Dl Florin Pușcariu  

 Ideea era în felul următor: o reținem și…  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și nu este greu de pus în practică. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Nu este greu deloc, dar sistemul funcționează și funcționează chiar Ok. 

 

 Dl Florin Pușcariu 

 La ce spital? 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Grigore Alexandrescu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 De copii. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Avem o societate care se ocupă cu întreținerea drumurilor județene, cu... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, avem o Direcție... 

 

  Dl Cristian Dumitru 

 O Direcție, da. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...în cadrul Consiliului județean. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 I-am văzut la lucru, de exemplu și astă toamnă... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știu și unde i-ați văzut acum. I-ați văzut la pasajul suprateran, pentru că 

treceți pe acolo și reparau o pasarelă care a fost avariată. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 I-am văzut când scoteau din toate rigolele respective, tot gunoiul, toate pet-

urile, toate acestea, le puneau pe margine, la următoarele ploi pământul s-a scurs, 

mizeria s-a scurs înapoi în rigole, dar restul a rămas foarte la vedere și e o expoziție 

,,foarte plăcută” la intrare în Ploiești. 

 Mergeți la pasajul de la intrare dinspre Târgoviște spre Ploiești, bretelele 

respective pe unde au făcut curățenie și tot acolo ar trebui să ne gândim pentru un...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Unde anume? 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Spre Târgoviște, când cobori podul, vii dinspre Păulești de exemplu... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu cred că este al nostru.  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Nu e al Primăriei. Mă refer la bretelele respective... erau de la noi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunt DN, sunt DN, credeți-mă. Eu știu ce am acolo, eu am exact până la pod, 

jos, unde fac stânga să iasă în centură.  

 Deci, trecem de Podul Înalt, coborâm podul și acolo ne oprim, bretelele, 

toate, nu sunt ale noastre, sunt ale CNAIR.   

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Am putea să discutăm cu ei, pentru că este e o palmă pentru noi... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este corect. 
 

 Dl Cristian Dumitru 

 Deci, toată lumea care trece pe acolo consideră că este al județului.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știți că ar trebui să asfaltăm și nu am asfaltat.  




