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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 28 mai 2020, ora 15,00  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 166 din 22.05.2020 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, 

Bellu Claudiu Mihai, Chelan Gabriel Bogdan, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru 

Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș-Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai-Viorel, 

Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, 

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

Rodica-Mariana, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popovici Elisabeta, 

Răducanu Nicușor, Stoian Sorin George, Toma Horia-Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora 

Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Viter David-Andrei. 

 Au lipsit domnul Pătrașcu Vasile, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, 

și doamna consilier județean, Sprîncenatu Nicoleta. 

La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, 

secretar general al 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 Marius Constantin Nicolae, 

directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dl Corneliu Adrian Ioniță, 

directorul executiv al Direcției tehnice; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv 

adjunct al Direcției servicii și achiziții publice; dna Eliza Grecu, directorul executiv 

adjunct al Direcției economice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al 

Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane și 

dna Aledea Mihaela, inspector de specialitate - Direcția Județeană de Protecția Plantelor 

și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova. 

 La ședința Consiliului județean a mai luat parte dl Alexandru Andron, șeful 

Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice .  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 

 

X 

X                    X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult! 

 Fiind o zi destul de importantă, mi-aș dori să parcurgem foarte repede proiectele pe 

care le avem la ordinea de zi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm proiectele, 
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Doamne, ferește! Doar să le parcurgem foarte repede, pentru ca acest lucru să se 

întâmple...  

 În ceea ce privește proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, aș avea o 

singură completare, un singur punct suplimentar - punctul nr. 17-, cu ,,Proiect de 

hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Județului Prahova, în calitate de membru 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor””. Este vorba de ADI și de cotizație. Domnul director ne-a rugat... 

 Având în vedere faptul că mai multe primării nu au plătit cotizația, ar fi ,,o gură de 

oxigen”. Trebuie să înțelegem că și primăriile au anumite probleme în această perioadă. 

Este foarte mult de vorbit. Dacă veți avea plăcerea odată să discutăm despre tot ce s-a 

întâmplat în această perioadă destul de dificilă…, mai ales acum că ne pregătim pentru 

începutul școlilor... Să știți că primarii toți s-au mobilizat, absolut toți -nu vorbesc de o 

anumită culoare politică-, să își asigure la instituțiile de învățământ toate cele necesare. 

Vorbim de măști, vorbim de dezinfectant, termometre… Și este o cheltuială. Chiar ieri 

discutam cu domnul primar de la Gorgota și a zis: ,,Domnule președinte, să știți că este 

chiar o cheltuială”. Primarul de la Văleni m-a sunat săptămâna trecută..., că are mai 

mulți elevi. Sunt cheltuieli neprevăzute în bugetele lor. Să știți că o duc destul de greu și 

nu prea plătesc cotizațiile la ADI-uri, este un adevăr.  

 Deci, cu această rugăminte de a completa ordinea de zi cu punctul nr. 17. Dacă 

sunt comentarii, discuții? Dacă nu, vă supun la vot.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

suplimentarea ordinii de zi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 Și acum ordinea de zi așa cum v-a fost ea transmisă, plus acest punct, în 

integralitatea ei.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 18 mai 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului 

propriu al județului Prahova și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 

Județean Prahova pe anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

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 Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul județului Prahova 

pe anul 2020 în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția 

„Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii 

Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” în 
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anul 2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a terenului cu număr cadastral 

145879, T 13, CTD 194, în suprafață de 916 mp, din domeniul public al Municipiului 

Ploiești în domeniul public al Județului Prahova, în vederea amenajării accesului la 

Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din cadrul 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova” - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu titlu gratuit 

- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și ai 

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbrăcăminte 

bituminoasă ușoară pe DJ 101T Bertea - Lutu Roșu, 1,0 Km, județul Prahova - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații Uniunii 

Arhitecților din România - Filiala Regională Muntenia, în imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu, proprietate 

privată a județului Prahova - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova, în calitate 

de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), 

aferentă anului 2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova , în calitate 

de membru al Asociației Euroregiunea Siret - Prut - Nistru (AESPN), aferentă anului 

2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean 

Prahova, de doamna consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii 

consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Toma Pințoiu, Nicolae Măruntu, Sorin George 

Stoian și Eugen Ionică. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova, în calitate 

de membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE), aferentă anului 2020 - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova” - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Direcția Județeană de Pază Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport județean - 

inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.

   16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizației anuale a Județului Prahova, în 

calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor - Prahova” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova.  

17. Diverse. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Primul punct... Îmi cer scuze! 

 

 Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

 Nu particip la vot la punctul nr. 2. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Vă mulțumesc! Se menționează în stenogramă.  

 Doamna Ardeleanu Georgiana nu va participa la punctul nr. 2, care este aprobarea 

contului de execuție a bugetului.  

 Sunteți sigură? 2 sau 3? 

 

 Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

 Da, la punctul 2. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 2 sau 3? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Așa rămâne. Dacă mai este cineva care nu dorește să participe la vot la 

punctul nr. 2? 

  

 Dna Simona David 

 Eu. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din acest motiv am și întrebat.  

 Rămân cele două doamne: doamna Ardeleanu și doamna Simona David, care nu 

vor participa la punctul nr. 2. 

 Mulțumesc foarte mult!  

        Primul punct - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului județean Prahova din 18 mai 2020.” 

 Mulțumesc celor care au participat la acea ședință. 

 Comentarii, discuții? Dacă nu, vă supun la vot. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Domnul Bănică? 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu am fost, domnule președinte! 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, cu o ,,abținere”.  

 

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

,,abținere” (Domnul consilier județean Bănică Alexandru). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Mulțumesc! 
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 Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție 

a bugetului propriu al județului Prahova și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea 

Consiliului Județean Prahova pe anul 2019.” 

 Acum înțeleg raționamentul celor care v-au spus să nu votați. Acum, înțelegând că 

atunci în execuție se presupune că am votat bugetul, salarizarea… Am înțeles ideea. 

 Dacă sunt comentarii de făcut? Știți ce este execuția bugetară, vorbim de anul 

2019. Dacă sunt comentarii de făcut?  

 Vă rog, cu mare plăcere! 

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, domnule președinte, revin cu un comentariu pe care l-am făcut și în 

momentul când a fost aprobat, la sfârșitul anului 2019. Este vorba de proiectare, dacă vă 

aduceți aminte. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, țin minte. Ați inițiat această discuție la începutul anului 2019, la aprobarea 

bugetului. Corect. Vă rog! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Revin acum, la finalul bugetului, la aprobarea finalizării… Nu știu cum este posibil 

ca la proiectare, pe aceleași suprafețe: drum asfaltat, bitum turnat și toate celelalte, să fie 

diferențe foarte mari. Am înțeles că...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă îmi dați două exemple care...? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Trei. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Trei. Vă rog! 

 Avem Direcția Tehnică, care vă poate explica... 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ceptura - 300 metri, 3.251 mii lei -, proiectare; Cornu - 750 metri, 6.273 mii lei; 

Ariceștii Zeletin - 550 metri, 368 mii lei. Cam asta este. V-am dat trei exemple.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din cunoștințele mele minimale, dar o să las Tehnicul să vă răspundă, vă pot spune 

așa: Având în vedere solul, având în vedere tipul de calamitate - că aici, toate cele trei la 

care ați făcut referire: Ceptura, Cornu și Ariceștii Zeletin...  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Am luat zone diferite.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 …Sunt puncte, sunt calamități. Deci sunt calamități, sunt puncte care au avut parte 

de calamități. Este vorba de situații de urgență, este vorba de diversele operațiuni care se 

fac și ce fel de proiectare.  
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 Dar vă poate...  

 Domnul Ioniță...! 

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, dar nu vă răspund eu, că nu sunt în măsură, că nu sunt specialist.  

 Domnul Ioniță, vă rog! 

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Cheltuielile de proiectare le stabilește proiectantul, în funcție de complexitatea 

lucrării și până anul trecut erau niște standarde de cost care impuneau o valoare maximă 

și care nu mai sunt în vigoare. Fiecare proiectant își stabilește singur... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Noi avem o procedură de achiziție la fiecare această… Avem o procedură de 

achiziție să știți, iar proiectarea diferă de la zonă la zonă și la ce tip de teren și ce trebuie 

să facă acolo și ce fel de lucrare se face.  

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Și am studiat toate cele trei... De aceea vi le-am adus în discuție. Toate se referă la 

aceeași tip de lucrare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunt calamități. 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu se referă la podețe, la taluzarea malului, nimic. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu. 
  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Toate sunt aproape identice și diferă numai...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar pot să vă întreb ceva? dacă tot le-ați studiat? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Vă ascult.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă tot le-ați studiat… Sunt proiectanți diferiți? Că noi de obicei noi lucrăm cu 

vreo 7-10 proiectanți. Unii sunt din Arad, unii sunt din Iași. Sunt proiectanți diferiți, 

măcar? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Da. 
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 Nu mă interesează cine este... 

 Stați așa puțin! Dar nu mă interesează cine este primar la Ceptura și la Cornu, care 

au aceeași proiectanți, și cine este la Ariceștii Zeletin, care are alt proiectant. Nu intrăm 

în politică. Eu vă spun din punct de vedere al banilor.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Cam atât. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Bun.  

 Alte comentarii la execuția bugetului? Dacă nu sunt, vă supun la vot.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 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 foarte mult! 

 Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean.” 

 Doamna Dovîncă, aici este vorba de amendament? 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă puteți să explicați unde se duc banii? 

 Vă rog! 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 La rectificarea de buget propunem următoarele: alocarea sumei de 790 mii lei, 

pentru asocierea cu localitățile: Aluniș, Bertea, Vărbilău, Slănic și localitățile din zonă, 

pentru...   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Înființare rețea distribuție gaze.  

 Studiul este în derulare... 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Avem termen de finalizare, luna august.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamne, ajută!  
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 Și vă spun ceva: Din surse, -știți cum e-, din surse, am înțeles că Guvernul 

pregătește un fel de PNDL pentru gaze. Dacă reușim să ne mișcăm, cred că pentru zona 

aceasta, o zonă destul de importantă pentru județul Prahova, am avea o șansă, în sfârșit, 

să concretizăm, pentru că... Am făcut și eu un calcul grosso modo, aici închid paranteza: 

Dacă SF-ul ne costă atât de mult, gândiți-vă cât ne-ar costa lucrarea efectivă! Așa că, 

dacă, Doamne, ajută!, am reuși să prindem niște fonduri guvernamentale, chiar dau 

șanse foarte mari concretizării acestei lucrări. 

 Vă rog!   

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Având în vedere că în această perioadă muzeele nu și-au desfășurat activitatea...   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu și-au făcut veniturile proprii. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 ...Venituri proprii, propunem rectificarea bugetului cu următoarele sume: la 

,,Muzeul de Științele Naturii”, cu suplimentarea bugetului, cu suma de 100 mii, pentru 

plata utilităților. La fel, cu aceeași sumă la ,,Muzeul de Istorie”, și la ,,Clubul Sportiv”, 

la fel, pentru funcționare...    

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Le explic... 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 La amendament avem, de asemenea...   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exac, pentru ,,Muzeul de Artă”, cu schimbarea sumelor între capitole. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Și în rest redistribuiri de sume între capitole, prin referate propuse de Direcția 

tehnică la Consiliul Județean, iar la celelalte unități de la: Spitalul Județean, Maternitate, 

Evidența Populației, la fel, propune redistribuiri de sume între articole și alineate. Cam 

atât.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 Aș vrea cazurile unde alocăm bani să vi le explic.  

 Muzeele, așa cum v-a spus și doamna Dovîncă, să știți că nu au venituri proprii. 

Noi, în fiecare an, luam alocarea noastră, plus veniturile proprii, și făceam un buget și 

spuneam: ,,Cam în banii aceștia trebuie să vă încadrați”. Ei totdeauna depășeau, 

bineînțeles, își puneau un target mai mic ca să-l depășească. Acum nu ating nici măcar 

targetul, să știți. În jur de 400 mii, cam la fiecare dintre muzee, dar neavând vizitatori, 

nu reușesc să vândă nici măcar produsele acelea tradiționale… Cel puțin la Muzeul de 

Științele Naturii… Și uitați, abia am deschis Grădina Botanică. Să știți: 6 lei cu 6 lei, cât 

e intrarea, se adună... Dar nu au avut și au cerut acest ajutor. 
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 Iar la ,,Clubul Sportiv”, urmare a faptului că s-a întrerupt campionatul, am avut și 

niște economii. Să știți că au fost singurii salariați trimiși în șomaj tehnic, două luni de 

zile, cât s-a putut. De la 15 mai i-am reintrodus, pentru că au venit normative, ne-am 

calificat în turneul final, dar ca să putem să jucăm în turneul final trebuie să-i ținem într-

un cantonament, în izolare, și să le facem 3 teste COVID.   

 Și-a făcut doamna director calculul, cam ce înseamnă cantonamentul. 

Cantonamentul este la Plopeni. Este 120 lei camera, cu toate cele trei mese. Nu este o 

avere, dar toate s-au ridicat în jurul la 55 mii-60 mii, ca să putem să participăm la 

turneul final, care va avea loc nu se știe când, dar se pare că la Brașov... Asta măcar   s-a 

stabilit pentru zona noastră. Dacă, Doamne, ajută!, vom reuși să avem victorii acolo, 

promovăm în prima ligă, în prima divizie, cu o echipă ,,încropită”. 

 Vă rog, domnule consilier! 

 

 Dl Eugen Ionică  

 Știți foarte bine, domnule președinte și domnilor colegi, și doamnelor, cum vă 

explicam când am mai intervenit pe acest subiect... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ați spus că nu avem sumele necesare. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Am spus că nu avem sumele necesare și am avut perfectă dreptate. Am plecat, de 

fapt, de la 500 mii lei și am ajuns la 1,2 milioane lei, adică 100 mii lei pe lună, pe care-i 

ducem către sport. Nu știu dacă avem fixate obiective pentru... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, obiectivul era calificarea în play-off. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dar mai constat că totuși noi nu am avut o activitate. De ce trebuia să mai dăm 

bani, dacă am făcut economii? Ne-ați spus că am făcut economii când nu s-a jucat. Nu 

au avut competiții.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știți și dumneavoastră cum se concepe bugetul. Vorbim de salarii, și am făcut 

economii la salarii și vorbim de partea de cazare și nu aveam acolo... Noi, oricum, nu 

am asigurat banii pentru tot ceea ce înseamnă sezonul competițional pentru că nu ne 

așteptam să nu ajungem atât de departe, sincer, din punctul meu de vedere. Și făcând 

calculul corect, ați spus atunci: ,,Domnule, nu ne ajung acești baniˮ. Pe jumătate de 

sezon, fără să avem maseur, fără să avem cantonament, ne costă 700 mii lei. Deci, în 

total, un sezon întreg... Bine, pauza competițională nu putem să o punem ca și..., dar 

sezonul să îl luăm, care înseamnă 10 luni, ne costă pe noi undeva la 1,4 milioane. Deci 

700 mii lei, atât este, adevărat, costul real cu tot...    

 Vă rog! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Mergând pe această idee - mergem la turneul final. Să dea Dumnezeu să se 

califice! Un om care a făcut sport și căruia îi place sportul. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și mie, la fel.  

  

 Dl Eugen Ionică 

 Eu mă știu pe mine, nu vă știu pe dumneavoastră. Eu vă spun că mie îmi place. 

 Vreau să vă spun că ar trebui să aveți o proiecție de buget, pentru că dacă se 

califică în ,,Liga Florilor”, nu există club în ,,Liga Florilor” care să aibă mai puțin de 3 

milioane - 3,5 milioane lei alocație.. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este foarte corect. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dacă nu ne punem problema să intrăm în ,,Liga Florilor”, pentru că această 

alocație este mare, nu știu, mă gândesc, atunci nu ar avea sens să continuăm cu această 

activitate. Ce vreau să spun este că, nu mă așteptam, aproape un an de zile, să văd un 

venit… O să se apropie acum… Și va trebui să facem un raport despre acel turneu final 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu siguranță. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dar aș fi vrut să văd măcar o proiecție, cu implicațiile financiare, cu implicațiile de 

ceea ce înseamnă…, de imagine... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Scuze! Eu știu că aveți dreptate.  

 Pentru ceea ce înseamnă acest sezon, care a fost debutul nostru, să zic, nu ne 

așteptam. Ne așteptam să fim undeva la mijlocul clasamentului. Sunt echipe, precum 

,,Dacia Mioveni”, care au deja buget de 3 milioane, cum spuneți. Deci, ,,Dacia 

Mioveni” atâta are.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Și ne-au bătut și acolo și aici. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, ne-au bătut, pentru că au 3 milioane... Au adus rusoaice, ucrainience, au adus 

jucătoare de liga națională.  

 Noi ne-am gândit… Să nu credeți că nu am făcut și un buget și o strategie - ce 

înseamnă jucători, dar pur și simplu pentru că nu am vrut să mergem atât de departe cu 

discuțiile, pentru că transferul… Știți că există taxă de transfer… Nu a mai făcut acest 

consiliu până acum, să plătească taxă de transfer. Toate jucătoarele bune, dacă ne dorim 

și dacă promovăm, Doamne, ajută!, au și impresari. Gândiți-vă că ar trebui să dăm o 

cotă și... N-am avut aceste probleme și deocamdată n-am gândit... Bine, ne-am orientat 

și ce vom face și cum, dar nu pot să am o proiecție, când nu știu, nici măcar dacă nu au 

ajuns în Liga I, da? Când va fi momentul, vom spune: ,,Domnilor, atâta ne costăˮ. Vrem 

să continuăm, nu vrem să continuăm cu acest proiect… Și îl menținem în Liga a II-a, și 

renunțăm la locul nostru. Nu este o problemă, da? Noi ne permitem în eșalonul II. 
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Depinde și cum vedem bugetul. Eu vă spun: Dacă vă uitați pe cifre... Am câteva 

doamne director economic… Noi nu știm ce vom face anul viitor cu Protecția Copilului, 

de unde o plătim. Anul acesta am susținut-o din excedent. Acesta este adevărul - din 

excedent. Din 1.300 miliarde, cât ne costă, 130 milioane lei noi, am primit de la Guvern 

- 326. Și anul acesta și anul trecut - ca să nu credeți că zic ceva de Guvern, da?  Și anul 

acesta și anul trecut. Dacă anul viitor primim tot 300 și pe noi ne costă 1.300, înțelegeți, 

bani vechi vorbesc, de unde luăm acea mie de miliarde, care înseamnă vreo douăzeci și 

ceva de milioane de euro. De unde? Că i-am luat din excedent, și anul trecut și anul 

acesta. De asta nu pot să gândesc atât de departe. Eu mă gândesc că noi nu mai avem 

bani până în luna iulie, până în trimestrul III. Dacă vă spunem cât este contul 

Consiliului Județean, vă îngroziți. Asigurând totul: toate cheltuielile, funcționare, 

reparații, tot. Dar nu mai sunt bani. Au scăzut încasările cu 4 milioane, față de luna 

trecută. Sunt curios, pe 6 iunie, cu cât o să vină mai puțin. Dar cred că nu vorbesc 

noutăți, sau nu vă spun lucruri pe care nu le-ați fi anticipat.  

 Și la ,,Hidro” știu sigur că s-a întâmplat la fel, că am discutat cu domnul Semcu, că 

mă suna ESZ-ul, că nu plăteau apa.    

 S-au trimis oamenii, 5 zile, acasă, în fără plată, știu. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dar în ultimele 3 luni de zile, noi suntem printre puținele unități din țară care au 

luat această măsură… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Care au luat măsuri... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 …Care au luat măsura aceasta. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Păi de aceea vă spun. Adică... Știu că aveți dreptate în ceea ce spuneți și știu că ar 

trebui să ne gândim.  
 

 Dl Eugen Ionică 

 Eu cred că ar trebui să vă gândiți și trebuie să aveți în vedere faptul că un lucru 

făcut pe ,,hai să facem acum și doar acum”, nu este Ok!  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu, ca și dumneavoastră, sunt un pasionat și îmi doresc, dar acum nici nu pot să 

îmi doresc pe banii Consiliului. Trebuie să ne asumăm cu toții un proiect pe termen 

lung, dacă vom ajunge, vă voi spune datele concrete: ce înseamnă un cantonament, ce 

înseamnă medicamentație, ce înseamnă maseur, ce înseamnă sala închiriată, dar că vom 

avea mai multe antrenamente în Sala Sporturilor, și sala ne costă… Este 200 lei ora, mi 

se pare... Va trebui să discutăm. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să avem 

și o gândire. Domnii antrenori, cu stafful, cei doi care sunt, sunt doi domni antrenori, 

împreună cu doamna Bianca... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Eu cred că numai antrenorul este cel care face strategia și, eventual, aici la 

Consiliu. Doamna director, poate stabili strategia pe partea economică... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

   Corect. 

 ...Au gândit despre jucătoare, ce jucătoare sunt libere, ce jucătoare urmează să se 

elibereze de contract, de la Brașov - care a intrat într-un impa… Știți că au avut un 

scandal destul de mare...  
 

 Dl Eugen Ionică 

 Sunt purtătoare de suspendare, deci ar trebui să te uiți cu atenție, pentru că 

purtătoarea de suspendare înseamnă că, cumperi acum, dar poți să o folosești peste un 

an și jumătate 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

   Nu toate.  
 

 Dl Eugen Ionică 

 Eu vă spun că așa este. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ne-am uitat... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu vreau să monopolizez discuția, ideea e că ar trebui să avem un plan pe care 

să… 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Uitați, eu am o rugăminte! Ce idee bună mi-a venit! Ieri, domnul Tomoșoiu… Este 

aici în sală? Nu este, domnul Tomoșoiu. 

 ...Tocmai și-a dat demisia din CA-ul de la ,,Clubul Sportiv”. Cu rugămintea... Să 

știți că mi-ar face plăcere… Văd că și sunteți pasionat și chiar ne-ar prinde bine… 

Doriți să faceți parte din acest CA? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Mulțumesc, nu! 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Vreau eu… Este cu bani? 
 

 Dl Eugen Ionică 

 Domnule consilier? O fi cu bani, habar nu am. Am spus că nu vreau. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Poate să sponsorizeze ,,Hidro”... 
 

 Dl Eugen Ionică 

 Ce treabă are ,,Hidro”? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar să știți că nu v-a spus dumneavoastră că nu vreți... Îmi cer scuze! Cred că ați 

înțeles greșit. A spus că vrea dumnealui și apoi a spus: ,,E moca”. A spus: ,,Vreau eu. E 

moca?”. Deci, nu s-a referit la dumneavoastră că ați fi refuzat.  
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 Dl Eugen Ionică 

 Atunci îmi cer scuze. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Serios. Deci, chiar nu s-a referit. V-ați simțit atacat fără motiv.  

 Bun. Revenind. Mai sunt alte discuții la acest punct - nr. 3, pe care cred că l-am 

detaliat, cu rectificarea de buget? Cu alocarea de: 100 mii, 120 mii, 700 mii pentru gaze, 

60 mii pentru ,,Clubul Sportiv” și între capitole.  

 Vă citesc și amendamentul că așa este corect, ca să-l votăm prima dată pe el.  

 Trebuie să citesc tot ce mi-ați scris, nu?  

 ,,Având în vedere: 

 - prevederile adresei Direcției Generale de Sinteză a Politicilor Bugetare din cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice; 

 - Contractul pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății, a cheltuielilor 

pentru carantina persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de 

COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sănătății, derulate de către autoritățile 

publice locale sau județene nr. 30 din 06.04.2020 înregistrat la UAT Județul Prahova 

sub nr. 7051/06.04.2020 și la Direcția de Sănătate Publică Prahova sub nr. 

17.266/06.04.2020; 

 - Actul adițional nr. 1/07.04. la contractul nr. 30/06.04. înregistrat la UAT Județul 

Prahova sub nr. 7136/07.04.2020 și la Direcția de Sănătate Publică Prahova sub nr. 

17522/07.04.2020; 

 - Contractul pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății, a cheltuielilor 

pentru carantina persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de 

COVID-19 stabilite prin ordin direct al ministrului sănătății, derulate de către 

autoritățile publice locale sau județene nr. 7351 din 10.04.2020 încheiat cu SC 

DUCLASS OUTDOOR ADV SRL și UAT Județul Prahova; 

 - Actul adițional nr. 1 la contractul nr. 7351/10.04.2020; 

 propunem următoarele influențe în bugetul propriu al județului, astfel...” 

 Îmi cer scuze, trebuie să vă explic! 

 La rugămintea Direcției de Sănătate și la rugămintea Instituției Prefectului, noi, 

UAT Județul Prahova, am încheiat contracte cu 3 unități de cazare, pentru că domnii 

primari au refuzat, să spunem  -este generalist termenul-, nu au dorit să încheie 

dumnealor contractul. Și am încheiat cu 3 unități de cazare. Noi trebuie să le facem 

decontarea. Banii vin de la Ministerul Sănătății. Corect, Doamna Dovîncă? 

 

 Dna Maria Dovîncă  

 Prin Direcția de Sănătate. 

 

(Doamna consilier județean Petcu Monica a ieșit din sala de ședințe) 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Prin Direcția de Sănătate.  

 Prețul este unul stabilit prin Ordin de Ministru, este 230 lei per cameră, de când am 

intrat noi să facem contracte. Înainte era 230 lei de persoană, așa s-a întâmplat. Și acum 

au venit primii bani de la DSP, pentru această unitate de cazare, și urmează să băgăm 

banii în buget și să facem  plata.  



14 
 

 Și acum, urmare a acestor adrese, a acestor acte, și a faptului că ne-au venit banii, 

propunem următoarele influențe în bugetul propriu al județului, astfel: 

 ,,- venituri - subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru 

carantină, cod 42.02.80, +111,30 mii lei” Asta la venituri. 

 Iar la ,,Cheltuieli”: Cap. 66.02 ,,Sănătate”, Subcapitol 66.02.50 - ,,Alte cheltuieli în 

domeniul sănătății”, Alineat 51.01.73 ,,Transferuri din bugetul de stat către bugetele 

locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină”, tot această sumă: 111,30 mii lei.  

 Tot în acest amendament, punctul nr. 2: ,,Având în vedere solicitarea ,,Muzeului 

Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus””, propunem redistribuirea unor sume 

între articole și alineate, după cum urmează:     

 Art. 20.01 - ,,bunuri și servicii” (alineat 20.01.03 - încălzit, iluminat și forță 

motrică) +30,00 mii lei; 

 - Art. 20.05 - ,,bunuri de natura obiectelor de inventar”:, +5,00 mii lei; 

 - Art. 20.30 - ,,alte cheltuieli”, se scade, -35,00 mii lei 

 S-au dus 30 mii lei la ,,utilități”, 5 mii la ,,bunuri de natura obiectelor de inventar” 

- vă spun eu, sunt două termometre, sau mai multe, nu știu, 4 termometre, nu știu câte 

își cumpără, știu că își doreau și nu aveau capitol, și am scăzut de la alte cheltuieli, 

minus 30 mii lei.  

 Acesta este amendamentul pe care vi-l supun atenției.  

 Dacă sunt comentarii asupra lui? Dacă nu, vă supun la vot.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, pentru amendament. 

 Mă scuzați! Domnule Bellu? 

 

Dl Claudiu Mihai Bellu 

 Mă abțin. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și domnul Răducanu…  

Cu privire la cazare, cred că nu vă place cazarea...?  

 

Dl Claudiu Mihai Bellu 

La mine ar putea fi firma mea de catering care a livrat mâncare la...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mi se pare și normal. Să știți că încercăm să protejăm toți colegii care printr-o 

analogie se ajunge la altă analogie și la alt... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, aici aș vrea ca doamna Dovîncă să mă sprijine, dacă greșesc 

undeva. Inițial în buget, în momentul când am avut un deficit, din excedentul anului sau 

din excedentul anilor anteriori, s-a acoperit. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi acum suntem la amendament. Asta am supus la vot.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Aținut de amendament 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am votat amendamentul. Deci, la amendament. Cine este pentru? Repet. 

Împotrivă? Abțineri? O abținere.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul, cu 32 voturi 

„pentru” și o ,,abținere” (Domnul consilier județean Bellu Claudiu Mihai). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O abținere. Mulțumesc! 

Și acum, pentru hotărâre în integralitatea ei, proiectul nr. 3. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

…Împotrivă sau abținere?  

  

Dl Nicușor Răducanu 

Am spus ,,pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

,,pentru”, dar comentariul ulterior…  

 

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

”abținere” (Domnul consilier județean Bellu Claudiu Mihai). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. Explicați, îmi cer scuze că v-am întrerupt! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

E vorba despre... Întotdeauna s-au acoperit din excedentul anilor anteriori. La ora 

actuală, din câte am stat de vorbă cu doamnele de la Economic, mai avem 88 milioane. 

88 mii lei sau…? 

 

Dna Maria Dovîncă 

85 milioane sau 85 mii, în mii lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În excedent? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Anilor anteriori. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar toți sunt repartizați. Să nu credeți... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da, sunt repartizați. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Orice deficit care se înregistrează la finalul anului, nu mai are de unde să mai fie 

acoperit, decât dacă se creează excedente pe acest parcurs. Atât a fost. Adică, să 

cunoască toți colegii care e situația. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da, este corect! Raționamentul este simplu… 

 

(Doamna consilier județean Petcu Monica a revenit în sala de ședință) 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, să cunoască toți colegii care este situația. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta am spus și mai devreme. E corect. Dacă nu ne rămâne un excedent, cum e  

DGASPC-ul. Eu totuși mă aștept. Să știți că am vorbit cu toți colegii. Am vorbit la 

UNCJR, au vorbit și doamnele de la Economic cu colegele de la ,,Asociația Directorilor 

Economici”, din alte județe. Toată lumea...   

 

Dl Eugen Ionică 

Nu o să avem un buget anul viitor, dacă nu o să avem un excedent. O să fie 

acoperit de… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sau dacă nu primim anul acesta o rectificare din partea Guvernului, pentru Direcția 

de Asistență Socială și Protecția Copilului.  

Vă spunem că nu este..., nu corect că, corectitudinea rar există, nu este normal să 

îți impună o cheltuială, da, cum nici anul trecut nu a fost corect... 

 

Dl Eugen Ionică 

…încă din anul 2017, când s-a pregătit acea lege unică pentru salarizare.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu are legătură.  

  

Dl Eugen Ionică 

De acolo a pornit. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În 2018, credeți-mă pe cuvânt, ni s-a spus că va trebui să acoperim cheltuielile cu 

DGASPC-ul, noi. Și în 2019, a fost primul an când… Ei, de obicei dădeau 70% și 

veneam noi cu 30%. Ei spuneau că ne-au dat 90%, dar nu… Doar 70%. În 2019 am 



17 
 

primit undeva la 40%. Acum, chiar dacă au crescut, noi am primit suma aceasta de 

324... 

 

Dl Eugen Ionică 

Atât era și în 2019   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

…Care acoperă undeva la treizeci și ceva la sută, restul, susținem noi 70%. Deși 

banii pentru...  

Cine încasează, de fapt, pentru ceea ce înseamnă Protecție Socială? Ministerul 

Muncii.  

Corect?  

Ministerul Muncii trebuia ori să preia și îi lăsa… Cum avem la spitale... 

,,Domnule, noi avem salarizarea, voi asigurați hrana, asigurați cazarea, asigurați 

utilitățile, da? Voi aveți rol administrativ, dar nu poate să-mi lase 1600 de angajați și 

2000 de beneficiari să-i susțin, din ce? Că înseamnă că renunț la investiții. Facem doar 

protecție socială.    

Nu se poate. Nu e o gândire logică din partea statului. Nu vorbesc că este un 

anumit guvern sau altul. Gândirea trebuie să fie una clară: Cine încasează banii trebuie 

să și susțină! Așa o văd.  

…Da, aveți dreptate! 

În logica lucrurilor, anul viitor, dacă noi nu avem... Dar să știți, eu unul sunt mai 

liberal decât liberalii. Am făcut calculul cât înseamnă 10% la salarii, ce înseamnă 

economii la tot ceea ceea ce înseamnă ,,bunuri și servicii” și să știți că strâng. Nu acopăr 

toată suma, dar totuși strâng ceva bani. Telemunca văd că funcționează... Dacă nu vine 

la muncă, nu mai consumăm nici energie electrică, nici căldură, nu mai consumăm nici 

papetărie...   

Am votat și proiectul nr. 3. 

 

(Domnul consilier județean Tudora Dorin a ieșit din sala de ședință) 

 

Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 

județului Prahova în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția 

„Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, 

Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”.” 

Cred că am explicat mai devreme. Ați înțeles oportunitatea, necesitatea, cred că e 

un proiect pe care îl dorim cu toții realizat. Doamne ajută!, să se deschidă acea linie de 

finanțare din partea Guvernului și să prindem și noi acolo. Noi trebuie să realizăm SF-

ul, altfel cei de la ,,Transgaz” nu vor să tragă acea magistrală. Din acest motiv, noi ne 

grăbim cu acest SF. Cu ghilimele ne grăbim, pentru că a durat aproape doi ani de zile o 

licitație și o asociere. 

 

Dl Adrian Ionică 

Avem permisiunea cu Plopeniul, să trecem pe acolo? 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, pe lângă cimitir. Da, știu.  
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Și acolo ne-am împotmolit un pic, dar pic cu pic au dus la această întârziere.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a terenului cu 

număr cadastral 145879, T 13, CTD 194, în suprafață de 916 mp, din domeniul public al 

Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova, în vederea amenajării 

accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din 

cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova.”” 

Este vorba de o parcelă de teren, care să ne ajute la realizarea accesului în stație. 

Accesul se face. Este un drum de pământ. Ca să putem să realizăm acolo accesul 

propriu-zis, conform avizului dat de Compania Națională de Drumuri, pentru că este un 

drum național, trebuie să primim acest teren ca să avem situația juridică reglementată și 

să obținem autorizație de construire.  

Domnul Marius, e corect ce am spus? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bine, acum vă spun: condițiile în acel aviz, de la CNAIR, presupune investiție din 

partea noastră de vreo 3 milioane lei, că vor să îl fac la nivel de autostradă. Deci, ca să-

mi fac un acces din drumul național - 3 milioane lei. Dar măcar iau terenul, obțin 

autorizația… Văd dacă o să am 3 milioane lei să fac un acces pentru camioane care duc 

gunoi. Fără nicio supărare pentru cei care se ocupă de SMID.  

O să-l facem. Știu, așa cuprindea proiectul. E pe neeligibil, este pe banii noștri, 

înțeleg, dar și să dau 3 milioane în situația asta... 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Facem PT-ul... Vedem. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Aveți grijă cum faceți PT-ul, vă monitorizează domnul Răducanu! 

Dacă valoarea investiției este 3 milioane, estimat așa, din SF, vă spun eu: PT-ul o 

să coste vreo 300 mii lei. Cam 10% e proiectarea, cu avize cu tot. V-am spus așa din 

experiență... Nu am studii… Așa cum am văzut eu că... Bun.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Suntem mai puțini sau mi se pare mie? A plecat domnul Tudora? Pentru 

contabilizare, ca să știm câți am votat.  
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Nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu titlu 

gratuit” - inițiat de către subsemnatul. 

Doamna Barbălată, câteva cuvinte! 

 

Dna Livia Barbălată 

Este vorba de a finaliza documentația de intabulare a clădirilor aflate la CET 

,,Brazi”, în incinta termocentralei. Terenurile pe care se află clădirile aparțin ,,Parcului 

Industrial Braziˮ, iar una dintre condiții, ca să putem să intabulăm aceste clădiri, este să 

avem un drept de folosință al terenului, inclusiv încheierea unui contract de superficie… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu un proprietar din ,,Parcul Braziˮ, care a închiriat terenul și acum tot mai 

trebuite să… 

 

Dna Livia Barbălată 

Este tot terenul al ,,Parcului Braziˮ… Cu Parcul Brazi se face superficia… Este cu 

titlu gratuit. Aveți modelul de contract, care se va încheia la notar. El a fost stabilit 

împreună cu notarul și cu ,,Parcul Braziˮ și am făcut avem toate documentele și 

urmează să se încheie la notar… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și dacă ne ajută Dumnezeu și avem totul intabulat și ne intabulăm și terenul, o să 

încercăm să predăm, așa cum putem, la municipiul Ploiești, care își dorește să acceseze 

niște fonduri.  

Și chiar a avut o discuție doamna Fabioara Ionescu cu doamna administrator de la 

Ploiești și sperăm… Mai avem câțiva pași de făcut, dar primul pas este acest contract de 

superficie... 

 

Dna Livia Barbălată 

Contract de superficie, în vederea intabulării… Și a clădirilor din termocentrală. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...În vederea intabulării… Dar pe acest teren, pe care noi îl luăm în superficie, eu 

știu că era doar o conductă care traversa acest teren. 
 

Dna Livia Barbălată 

Nu, acesta este terenul din incinta CET-ului, pe care sunt toate clădirile mele.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ok. 
 

Dna Livia Barbălată 

Cel din exterior este... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dna Livia Barbălată 

Din incinta CET Brazi. 
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(Domnul consilier județean Tudora Dorin a revenit în sala de ședință) 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Comentarii? 

Vă rog, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, superficia se stabilește conform Codului Civil, pe o perioadă 

de 99 ani. În acest document, contract, spune: ,,Pe durata existenței construcțiilor”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa se stabilește, pe durata existenței construcțiilor. 

Acum construcțiile pot avea o durată de viață de obicei, date din normativ, de 49 

ani. Cam așa… 

 

Dl Nicușor Răducanu 

În baza Codului Civil se stabilește, se face...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

…Iar dacă superficia ne permite, să știți că și noi avem superficii acordate la 

diverse persoane, pentru anumite..., tot pe durata clădirilor. Când clădirea nu mai există, 

nici el nu mai are drept de superficie. Deci, ca să treacă prin terenul nostru, să ajungă la 

clădirea lui, să știți că la fel îi dăm, tot pe durata... Așa știu că...  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Este maxim 99 ani. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este maxim 99 ani. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Trebuie corelat cu un notar, cu un avocat, pentru că în lege spune: ,,Pe 99 ani”. Cu 

drept de prelungire încă 99 ani.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. O să ținem cont. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

În contract e trecut: ,,numai pe durata existenței construcțieiˮ.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. O să ținem cont.  

Dacă sunt alte comentarii? Dacă nu, o să vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Unanimitate.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a reîntors domnul Tudora, deci avem unanimitate completă. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și ai 

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbrăcăminte 

bituminoasă ușoară pe DJ 101T Bertea - Lutu Roșu.” 

Un proiect din 2017, câștigat ca și proiectare și execuție, Întârziat de către 

constructor, reziliat de către noi. O să ne îndreptăm împotriva lui pentru daune, vă dați 

seama, pentru că am reziliat și care a trebuit să fie actualizat la anul 2020 și trebuie să 

reaprobăm indicatorii, ca să putem să demarăm din nou procedura de achiziție, în urma 

rezilierii.  

Am greșit cu ceva, domnule Ioniță?  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Nu.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din păcate să știți că țin foarte mult la proiectul acesta. Îmi pare așa de rău. Nu 

știu. Eu cred că și noi, Consiliul județean, avem o vină aici.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, nu am fost în zona Bertea-Lutu Roșu, dar din ce am citit din 

Raportul prezentat pentru întocmirea hotărârii, apare că este o zonă... Pe zona respectivă 

sunt niște alunecări de teren, așa este? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai avem și alte lucrări de consolidare, nu e vorba de asta. Da, așa este.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Era normal să începem, în primul rând, consolidarea 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Le avem și pe acelea, dar unde facem acest kilometru, nu e vorba de nicio... Nu are 

legătură cu alunecările care sunt, dar pentru experiență, vă spun... 

Bună ziua, domnule Tomoșoiu! 

 

(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian participă la lucrările ședinței 

Consiliului județean) 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...pentru experiență, vă rog eu, alocați-vă 5 minute din timp, și vă duceți la Bertea 

și o luați către Valea Doftanei, și vedeți acel drum ce înseamnă și vă îngroziți, pe tot 

101T.  

Dacă sunt alte comentarii la acest punct? 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  

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor 

spații Uniunii Arhitecților din România - Filiala Regională Muntenia, în imobilul 

proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii 

nr. 2 - 4.” 

Deci, ați citit. Este Uniunea Arhitecților din România - Filiala Regională Muntenia. 

De obicei nu sunt de acord să primim foarte multe astfel de instituții în cadrul 

Consiliului și v-aș explica de ce: pentru că unele dintre ele generează un trafic destul de 

intens, dar am spus că Uniunea Arhitecților... I-am refuzat pe cei de la OAR -  Ordinul 

Arhitecților, i-am primit pe cei de la Uniunea Arhitecților, adică...   

 

Dna Livia Barbălată 

,,Uniuneaˮ, este de utilitate publică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Uitați, am avut și un argument când i-am refuzat. 

Așa spune și Codul Administrativ. 

Dacă sunteți de acord să le acordăm două spații? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de 

serviciu, proprietate privată a județului Prahova.” 

Aici știe doamna Ludmila. Explicați dumneavoastră... Știu că a fost și o comisie… 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Da. S-a întrunit comisia constituită prin Hotărârea Consiliului județean, pentru 

repartizarea acestei locuințe de serviciu. A fost o singură cerere. Toți colegii am studiat 

dosarul și am fost de acord ca această cerere să fie aprobată.   

Și, la acest moment, vă rugăm să aprobați de fapt și de drept Procesul-verbal al 

comisiei, care înseamnă de fapt repartizarea acestei locuințe către persoana respectivă, 

care este salariată la Biblioteca Județeană ,,Nicolae Iorga”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă vreți, eu care sunt foarte curios din fire, vă pot explica toată situația familială. 
 

Dl Adrian Ionică 

Are și un copil cu probleme.   
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, are copil mare, dar are și fata care locuiește cu ea și care are la rândul ei... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nu, este fata. Că mama a renunțat la partaj și fata ia locuința, da o ia și pe mamă 

care are un copil în întreținere, în spațiul respectiv. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Iar fata e și ea despărțită de soț și are un copil în... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și ea are un mic handicap, adică e o poveste destul de tristă… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Doamne, ferește!  

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului 

Prahova, în calitate de membru la UNCJR, cotizație aferentă anului 2020.” 

În fiecare an, aprobăm aceste cotizații, cum v-am explicat, pentru că se modifică 

populația. Cotizația este stabilită ca o cifră, înmulțită..., per om. Și având în vedere că în 

fiecare an se modifică populația, în fiecare an modificăm…. Populația județului 

Prahova, dacă nu mă înșel, nu am citit, ar trebui să fie 792 mii, acum? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

717842, de la ,,Statisticăˮ… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

717842. Sunt mai multe statistici: după domiciliu, după... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, scădem. 

 

Dl Eugen Ionică 

Auziți, domnule Președinte, că sunteți membru acolo…? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

...Și dumneavoastră ne reprezentați… Când se votează, Teleormanul este egal cu 

cel al Prahovei? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, așa este peste tot, în toate...  

Cumva votul Slovaciei este egal cu votul Germaniei? Este egal. Așa este peste tot, 

în toate adunările.  
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Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și la Consiliul Europei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și la Consiliul Europei.  

Ce, are unul vot că plătește mai mult sau mai puțin?  

 

Dna Dna Ludmila Sfîrloagă 

Georgia votează ca Rusia. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Auziți! Georgia are același vot ca și Rusia!  

Eu știu întrebarea și aveți dreptate. ,,Domnule, noi dăm mulți bani. Nu ar trebui să 

avem un cuvânt mai greu de spus”. Și eu spun același lucru. Știți unde se ține cont și 

unde sunt corecți? La ADR. Știți cum vor să repartizeze acum banii? O să spună așa: 

câte municipii ai? Ce populație ai? Și se dă: 100 mii pe fiecare municipiu; 90 mii pe 

fiecare oraș și aici nu putem să ne comparăm cu Călarașiul, cu Teleormanul, care nu au 

orașe.  

 

Dl Eugen Ionică 

Călărași, Teleorman, care nu sunt împreună câți suntem noi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt trei județe: Ialomița, Călarași și Teleorman. Nu fac cât Prahova.  

Bun. Dar v-am răspuns, nici în afară nu se ține cont, toți au același vot, așa ne-ar 

întreba și pe noi cetățenii: ,,Eu contribui cu ,,x” bani la bugetul național” Și acela poate 

este orfan și e homeless. E principiul democrației, nu contează principiul 

contributivității. Asta-i viața. Am face vot cenzitar și pe urmă și ar câștiga doar PNL-ul, 

vă dați seama. 

Dacă nu sunt alte comentarii, cine este pentru? Împotrivă? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Eu, sunt împotrivă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Abțineri? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Și vreau să și justific.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă insistați, vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Bănuiesc că v-ați uitat dumneavoastră, fiind prezent în această Uniune Națională… 

S-a transformat... Am intrat și eu pe site, să văd cu ce se ocupă.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca și ACOR-ul, ca și AOR-ul, e aceeași... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

…am rămas uimit că domnul Oprișan a transformat această Uniune într-o armă 

perfectă pentru el. Deci, toate comunicatele, sau două comunicate, sau trei comunicate 

sunt împotriva televiziunilor care îl asaltează pe Oprișan, sunt împotriva Guvernului… 

Solicitări pentru Robert Cazanciuc să anuleze raportul privind condițiile privind 

pandemia… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Robert Cazanciuc nu face parte din Guvern. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Este raport… Solicitarea lui Oprișan către Robert Cazanciuc privind anularea 

măsurilor de pandemie.  

Deci, nu mi se pare normal ca ei, ca această Uniune Națională a Consiliilor 

Județene să se ocupe de probleme...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Vă pot spune că atunci când vor fi alegeri, la 

UNCJR, vă promit că voi candida.  
 

Dl Ionel Pîrvu 

Vă susțin! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E bine așa?  
 

Dl Nicușor Răducanu 

E mai bine decât în varianta de acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta depinde de foarte multe necunoscute, domnule? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu mi se pare normal să transforme într-o armă politică această Uniune Națională 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles, și de asta vă abțineți la vot... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu mă abțin, sunt împotrivă! 

 

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

,,împotrivă” (Domnul consilier județean Răducanu Nicușor). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu un vot împotrivă, proiectul a trecut. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului 

Prahova, în calitate de membru al Asociației Euroregiunea Siret - Prut - Nistru, aferentă 

anului 2020.” 

Este vorba de asociația pe care o cunoașteți cu toții. Anul acesta au un proiect 

destul de deosebit. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Am achiziționat casa în care s-a născut Adrian Păunescu, la Copăceni, și am 

reabilitat-o; împreună cu Guvernul României și cu Guvernul Moldovei vom face o 

inaugurare, iar tot acolo se va organiza în fiecare an, cum s-a organizat și până acum, 

dar la gimnaziu, Festivalul ,,Galbenă Gutuie”. Totul în legătură cu familia Păunescu, 

totul făcut împreună cu Raionul Sîngerei, unde este această casă, și care împreună cu 

raioanele din Republica Moldova, am considerat că este prioritatea anului pentru noi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Dacă sunt...? Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, sunt 4 județe din România și 39 raioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nu vă supărați, sunt 32 raioane, toate. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

32, plus mai sunt câteva orașe. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Plus două municipii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, două municipii. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Iar valoarea cotizație anuale mi se pare enormă - 5 euro cent pe om, înseamnă 

35892 euro pe an. Mi se pare enormă! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

35 mii euro pe an? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Este enorm 35 mii euro pe an? 
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Dl Nicușor Răducanu 

Da, doamnă, este, pentru că în partea cealaltă, la Adunarea Regiunilor Europene, 

am plătit 4.800 și cred că avem... Și să știți că dacă facem o comparație între ce au de 

făcut unii și ce au de făcut ceilalți, consider că prin asta ajutăm, de fapt, pe cineva care 

nu se află în sală, este vorba de domnul Cosma, să continue, să aibă o continuitate pe 

acest domeniu.  

Eu sunt împotrivă și nu voi aproba niciodată, eu, acești 35892, chiar eu aș propune 

să ieșim din această Asociație.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

În primul și în primul rând suntem conducătorii acestei asociații. Președinția 

Euroregiunii este la Prahova. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Și din cauza aceasta trebuie să plătim 35 mii euro? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar nu vi se pare un proiect demn de Consiliul județean, faptul că dorim 

reîntregirea României? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu discutăm de această problemă. Această dorință de reîntregire o au toți românii, 

dar suma de bani alocată, de 5 euro... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

5 cenți. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...mi se pare mare... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...luând în balanță cât plătim pentru Regiunea... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă respect părerea, cum vă respect și pe dumneavoastră ca om. Este 

dreptul dumneavoastră să considerați așa. Din păcate, eu, împreună cu colegii mei, am 

considerat mereu Moldova o prioritate. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Spunem că nu avem bani. S-ar putea să fie prioritar chiar județul, de data aceasta... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este o problemă importantă. Aveți dreptate.  
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Știți cât este cotizația la UNCJR? Așa ca să comparăm… 

Cât este Doamna Dovîncă? 

 

Dna Maria Dovîncă 

118 mii. 

 

Dl Eugen Ionică 

118 mii la Uniunea Națională a Consiliilor Județene. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, la UNCJR. 

 

Dl Eugen Ionică 

118 mii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că prefer să renunț la UNCJR și să păstrez... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Mai bine renunțăm la amândouă și atunci ... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu v-am dat un exemplu, ca idee, da? Dar vă respect punctul de vedere, în 

continuare.  

Domnule Enescu, ați vrut să spuneți ceva? 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Domnule președinte, județul Bistrița-Năsăud a oferit parteneriat cu Moldova, de 

200 mii euro. Atât am vrut să spun. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aproape 1 milion lei, da! Pentru un Spital...  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

1 milion lei. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Am înțeles.  

Botoșani, de ce nu s-au băgat? 

Eu mă refer la județele care sunt... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt unele județe care ,,simt”.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu e vorba de ,,a simți”. Nu, domnule președinte, este vorba de cu totul și cu totul 

altceva, și știm cu toții, cei din sală. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Știți dumneavoastră. Nu vorbiți în numele meu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dar dacă se dorește așa, mergem în continuare așa. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Eu nu vreau să intru într-o dezbatere. Este dreptul dumnealui să    

considere cum crede de cuviință. Nu pot să-i schimb eu acum părerea. Este ca și cum aș 

încerca să-i spun să voteze cu PSD-ul. De ce nu vreți să acceptați punctul de vedere? Mi 

se pare și... E democratic! 

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

supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi. Abțineri? Alte două voturi.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”, 2 voturi 

,,împotrivă” (Domnii consilieri județeni Bellu Claudiu Mihai și Răducanu Nicușor) și 

2 ,,abțineri” (Chelan Gabriel Bogdan și Gâlcă Adrian). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova, în 

calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE), aferentă anului 2020.” 

Comentarii? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Eu aș ieși și de aici. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Păi rămânem singuri… 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Oricum ne-am izolat singuri. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Voiam să fiu un pic răutăcios, dar nu pot. Vorbiți despre 

dumneavoastră sau despre PNL? Despre noi ca țară?  
 

Dl Nicușor Răducanu 

În general. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nr. 13 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova.” 

Doamna Ion Elena!  

 

Dna Elena Ion 

În cadrul acestei Direcții avem 59 posturi, tot 59 rămân, dar s-a simțit nevoia cu 

posturile vacante să se realizeze niște transformări. Pe partea tehnică... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și-au dat și ei seama că nu au muncitori și au prea mulți TESA, cumva? 

 

Dna Elena Ion 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Că eu am zis de mult că nu fac față la câtă treabă ar putea să aibă și nu fac... 

 

Dna Elena Ion 

Și un post vacant de la economic, de inspector de specialitate IA, l-au desființat și 

l-au înființat ca post vacant de referent cu specialitate în domeniul acesta, de drumuri, 

construcții, dar vacant Dacă este ceva de recrutare se pune problema după starea de 

alertă, pentru că acum avem suspendat acest… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine că avem. 

 

Dna Elena Ion 

Și posturi vacante de muncitori, calificat I, calificat IV, tocmai ca să poată când îl 

scoate la concurs, ca să nu ceară atât de multe condiții…  Și necalificat în calificat, dar 

III. Și atunci cu tot numericul respectiv supune aprobării dumneavoastră această 

orgnizare… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am o întrebare, că nu știu… 

Aici știu, cu gradația IV la noi, la Consiliu, dar calificat IV, ce vârstă s-ar…? Când 

ar ajunge la calificat IV, ca vârstă? Că dacă ajunge la calificat IV la 55 de ani, când nu 

mai are...  

 

Dna Elena Ion 

Calificat IV înseamnă următoarea treaptă după debutant: IV, III, II, I. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

III, II, I. E ca la noi, da! Am înțeles.  



31 
 

Dna Elena Ion 

Iar acum debutul este de 6 luni, după Codul Muncii, la partea aceasta de studii 

medii sau generale, sau un an, când vorbim de studii liceale. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Mulțumesc pentru explicații. 

Comentarii din partea dumneavoastră? 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! 

Nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Direcția Județeană de Pază Prahova.” 

Doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

La Direcția Județeană de Pază, avem alinierea la prevederile legale. Ordonanța 63 

a stabilit prin prevederile legale ca, în fiecare an, prin scrisoarea primită de la Instituția 

Prefectului, în corespondență cu numericul populației, să stabilim acest număr de 

posturi, pentru activitatea de pază. Cum populația a scăzut, numericul aprobat pentru 

această activitate, pe anul 2020, este de 159 posturi. Cum dumnealor aveau 160, au 

venit cu propunerea de desființare a unui post vacant. Deci nu afectează și personalul… 

Paznic la Biroul Pază Obiective… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine. 

 

Dna Elena Ion 

Și atunci și organigrama, și statul de funcții au suferit modificări.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! Dacă sunt comentarii? 

Dacă mai scad, mai scădem și noi din posturi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Nr. 15 - ,,Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 

județean.” - proiect inițiat de către doamna Ludmila Sfîrloagă.  

Vă rog! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Stimați colegi, se solicită această actualizare a Programului de transport județean, 

deoarece au fost efectuate timp de 15 zile monitorizări la diferite intervale orare. În 
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Ploiești - Terminalul Podul Înalt și în Mănești, sat Coada Izvorului, la stația Plop, și s-a 

constatat că operatorul de transport Girueta Tur SRL, nu efectuează nicio cursă 

prevăzută în Caietul de sarcini al Traseului nr. 123, Ploiești-Zalhanaua-Mănești (Coada 

Izvorului). Fapt consemnat în rapoartele de monitorizare înregistrate la nivelul 

instituției.  

Prin urmare, în vederea asigurării continuității transportului județean, considerăm 

necesară modificarea graficului de circulație al Traseului nr. 022, Ploiești-Tîrgșoru 

Vechi (sat Stăncești), traseu efectuat de către Darco Impex SRL, prin introducerea 

stațiilor din satul Zalhanaua - școală, satul Mănești - Cămin Cultural și din satul Coada 

Izvorului-Plop. 

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

actualizarea programului de transport județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Domnul Andron! Dar ce au făcut? Au renunțat? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nu l-au făcut.  

 

Dl Alexandru Andron 

Problema este că nici ceilalți nu au renunțat, dar nici nu-l fac. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cred că nu le-a mai convenit. Spuneți...  

 

Dl Alexandru Andron 

Păi problema este un pic anterioară declarației pandemiei... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Prin această propunere, considerați că rezolvăm? 

 

Dl Alexandru Andron 

Pentru moment, da. Nu știu, în momentul în care se va rezolva… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

El este un traseu de sine stătător? 

 

Dl Alexandru Andron 

A fost Traseul nr. 123 de sine stătător, pentru că merge pe partea… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și de ce nu am putut să-l scoatem la o procedură, să vină să oferteze cineva? 

 

Dl Alexandru Andron 

Nu este liber de sarcini deocamdată, pentru că nu i s-a ridicat licența. Noi am făcut 

adresă la ARR pentru a i se ridica licența. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun, deci ați făcut adresă pentru ,,Girueta”, să i se ridice licența? 

 

Dl Alexandru Andron 

Să i se ridice licența. Absolut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine.   

 

Dl Alexandru Andron 

Până acum nu am primit nimic… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu asta trebuia să începeți: ,,Nu știu, am făcut adresă...ˮ 

Vă rog, domnul Bellu! 

 

Dl Claudiu Mihai Bellu 

Cunosc în mare parte despre această firmă. Am lucrat o perioadă de timp la o firmă 

de transport în Prahova și vă pot spune că acest traseu nu este chiar de sine stătător. Este 

parte dintr-un traseu mai lung pe care îl face firma, intra și interjudețean, avea nevoie de 

această licență ca să poată face transport Ploiești-București.  Așa că nu este ușor să aibă 

licența…Sunt foarte multe trasee pe care această firmă nu le face, din județul Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să-i dăm afară de acolo unde nu fac. 

 

Dl Claudiu Mihai Bellu 

Are nevoie de această licență… Să le păstreze și pentru a prostii… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, dar noi avem nevoie ca cetățenii să beneficieze de un serviciu.  

 

Dl Claudiu Mihai Bellu 

Este o licență obținută în fals pentru a-și putea prelungi o licență… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Presupun că a obținut-o în urma unei proceduri, nu a obținut-o în fals. 
 

Dl Claudiu Mihai Bellu 

Nu a practicat-o niciodată. Adică nu a practicat-o niciodată. Nu este vorba de 

situația actuală. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu și-a respectat obligațiile contractuale. 

Am înțeles. Foarte bine că ați făcut solicitare la ARR, să-i presați să le ridice, să 

avem un operator. 

 

Dl Alexandru Andron 

Da, și o să putem să... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Acum că am auzit și problema, am discutat-o, dacă sunt alte comentarii? 

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! 

O să vă citesc proiectul nr. 17 și imediat ,,Diversele”. 

Nr. 17 - ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizației anuale a Județului 

Prahova, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor”.” 

Așa cum v-am spus, v-am relatat mai devreme, au apărut pe ultima sută de metri, 

ca urmare a  faptului că nu au încasat din partea mai multor primării, cotizația anuală și 

normal, ,,suntem mai apropiați ca și maiou decât cămașa”. 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  O abținere. Domnul Bellu. 

 

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

,,abținere” (Domnul consilier județean Bellu Claudiu Mihai). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Diverse. Vă rog! Dacă sunt...? 

 

Dl Dan Ciolac 

De la 1 iunie se circulă fără declarație și în afara județului. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Întâi să se dea hotărârea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a hotărât? 

 

Dl Dan Ciolac 

S-a anunțat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte bine.  

A ieșit domnul președinte, astăzi? Foarte bine. Este o măsură pe care... 

 

Dan Ciolac 

Eu când spun un lucru, cu siguranță… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu vă pot spune altceva: Să știți că, urmare a relaxării, să știți că în Prahova au 

început să apară zilnic 3, 4, 5 cazuri. Eu vă pot garanta, nu din ceea ce spun eu, din ceea 

ce spun cei de la Spitale, în special ce spune doamna Claudia, care este chimist biolog, 
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și vom avea o creștere a numărului de cazuri, în perioada următoare. Pot doar să vă dau 

cifre naționale: În fiecare zi, 7 mii de oameni intră în izolare. Asta înseamnă că 

persoanele - cele două sute, aproximativ, de confirmați, au contact cu alte 20-30 de 

persoane, da? Și ajungem la 7 mii. Acești oameni în izolare, în perioada următoare, or 

să aibă simptome și vor ajunge ca și confirmați. Dar până la urmă nici nu putem să mai 

stăm să blocăm economia. Adică îmbrățișez măsura ca după 1 iunie să se poată circula 

liber. Este o revenire la normalitate, cum au făcut și alte țări europene.  

Dacă nu sunt alte comentarii, vă mulțumesc foarte mult și sper ca undeva până în 

15 iunie să ne întâlnim într-o ședință extraordinară. Avem câteva proiecte unde vom 

avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. 

Vă mulțumesc! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.10. 

 

        

             Președinte,                             Secretar general, 

    Bogdan Andrei Toader                                       Hermina Adi Bîgiu 


