ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 28 octombrie 2021, ora 16,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 676 din
22.10.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova
și următorii 34 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian,
Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin RăzvanConstantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu
Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Ignat Cătălin-Adrian,
Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan,
Măruntu Nicolae, Niculcea Nicolae, Petrache Adrian, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă
Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
Doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela,
Godeanu Mihaela-Magdalena și Papuc Rodica-Mariana și domnii consilieri județeni:
Ardeleanu Vasile, Calotă Emil, Neagu Mihai-Cristian, Pințoiu Alin-Valentin, Țaga
Gabriel au participat la lucrările ședinței Consiliului Județean Prahova, prin mijloace
electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare și cu art. 44 alin (2) din Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova.
La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova au participat: dna Anna
Maria Vasile, 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 Mihaela
Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții Publice, dl Daniel
Minculescu, directorul executiv al Direcției Tehnice; dl Marius Constantin Nicolae,
șeful Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport, tineret, ONG-uri,
turism; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Iaroslava Mihaela
Moiceanu, consilier la Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport,
tineret, ONG-uri, turism și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul
președintelui Consiliului județean Prahova.
La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii
invitați: Dorin Ilian Lețea, directorul Societății ,,Hidro Prahova” S.A.; dl Bogdan
Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; dl Theodor
Petrescu, directorul Societății ,,Plopeni Industrial Parc” S.A., dna Măndița Botezatu,
directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de Târg și dna Alexandra
Sabados, șef Birou avize la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova.
De asemenea, la ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Alexandru Ion
Bocioacă, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova; dl Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Județean de Artă
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Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dna Anca Mihaela Puie, consilier juridic la
Societatea ,,Plopeni Industrial Parc” S.A. și reprezentanții presei.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Vă rog să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat!
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
Ședință ordinară, într-o perioadă destul de grea pentru toată lumea.
Până să dau drumul ordinii de zi, vreau să-i mulțumesc lui Bogdan Nica și celor
de acolo, pentru toate eforturile pe care ei le fac. Știu că sunt obosiți, știu că sunt
vremuri foarte grele. Ceea ce ține de noi, să fiți siguri că putem să facem. Majoritatea,
acum, țin mai mult de medici sau de alte lucruri, în niciun caz de noi. Noi ne facem
datoria și cred că tot ce a cerut și tot ce s-a cerut de către Spitalul Județean, s-a dat de
la Consiliul județean Prahova.
Dar, dincolo de bani, și munca lor și tot ce fac ei, zi de zi, este extrem de
important și aveți toată aprecierea, tot respectul și toată admirația noastră, pentru tot
ce faceți acolo, dumneavoastră și toți colegii și vă mulțumim.
Dincolo de asta, trecem la ordinea de zi. Cred că trebuie să... Avem o ordine de
zi cu 31 de puncte și 6 puncte suplimentare.
Dacă sunt observații pentru punctele suplimentare? Nu sunt.
Atunci, supun la vot completarea ordinii de zi.
Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi,
cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot ordinea de zi, cu punctele suplimentare.
Cine este pentru?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”,
cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean
Prahova din data de 29 septembrie 2021.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului județean Prahova din data de 08 octombrie 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al
Județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean
Prahova la data de 30 septembrie 2021- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2021
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a imobilului situat în
municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45 în proprietatea Protoieriei Ploiești Sud inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
6. Proiect de hotărâre privind acordul vecinilor dat de Județul Prahova
domnului Jaravete Gheorghe Alexandru și doamnei Jaravete Verginica Aurelia în
vederea realizării lucrării „Supraetajare locuință existentă și recompartimentare” la
imobilul situat în Municipiul Ploiești, strada Armoniei nr. 2, județul Prahova - inițiat
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum
județen DJ 102N, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ceptura, proprietate
publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în
administrarea Consiliului Local al comunei Ceptura Prahova - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” a unor imobile
proprietate publică a județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
9. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe
Probleme de Tineret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
acestuia - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între
Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă BuzăuIalomița și Județul Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație de către
Societatea „Dedeman” S.R.L. în favoarea Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 189/2020 a
Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință
gratuită a unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în
municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Șoseaua Vestului nr. 14-16 și str. Popa
Farcaș nr. 45 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu din
domeniul privat al județului Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului
general pentru obiectivul de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de
monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes
județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video
specializate”, în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de
Investiții „Anghel Saligny” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 159/16.11.2018 - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al
proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna
Filipeștii de Târg, Județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al
proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului
integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea
și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și
aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor și formularea
propunerilor în vederea întocmirii listei de priorități la acordarea locuințelor de
serviciu și a comisiei de contestații - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov”,
obiectiv finanțat prin bugetul Companiei Naționale de Investiții, Județul Prahova și
Județul Brașov - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare
între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Prahova și Unitatea AdministrativTeritorială Județul Brașov în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare
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și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 111/22.06.2021 referitoare la aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare
DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a trecerii terenurilor
aferente CET Brazi din patrimoniul Societății „Brazi Industrial Parc” S.A. în
domeniul public al Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de
consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Plopeni Industrial
Parc” S.A. - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiectul „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a
unui Centru de zi pentru copii în orașul Boldești Scăeni” - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a
obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două
case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în orașul Boldești Scăeni” inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiectul „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a
unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov” - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a
obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două
case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov” - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
29. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean
Prahova în comisiile de evaluare a interviului organizat în vederea ocupării postului
de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar special de stat
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare sens
giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna Păulești, Județul Prahova” - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
31. Diverse (Informare privind stadiul îndeplinirii Hotărârii Consiliului
Județean Prahova referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar
de stat din județul Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii de conectare
și acces Internet”).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Trecem la ordinea de zi.
Primul punct pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței
ordinare a Consiliului județean Prahova din 29 septembrie 2021.
Nu cred că sunt observații.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată
din 08 octombrie 2021.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu
al Județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean
Prahova.
Dacă sunt observații la punctul acesta? Nu sunt.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului și a bugetelor unor instituții.
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, dacă-mi permiteți?
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Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
Dl Dumitru Tudone
Urmare comunicării Proiectului de hotărâre, către consilierii județeni, au mai
venit o serie de solicitări de la instituțiile subordonate, fapt pentru care voi formula
următorul amendament și vă rog să-l supuneți votului, în sensul următor:
- Solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului - se
propune redistribuirea sumei de 163,00 mii lei, de la poziția ,,Cheltuieli de
capital” la poziția ,,Bunuri și servicii”, precum și diminuarea transferului
pentru ,,Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, cu suma de
5,00 mii lei, conform adresei Ministerului Muncii.
Tot din partea unei instituții subordonate, Muzeul Județean de Științele Naturii
Prahova, propunem majorarea veniturilor, la cheltuieli totale, cu suma de 5,00 mii lei.
Față de cele prezentate, influențele prezentate, se modifică în mod corespunzător
și în cadrul anexei nr. 1 a prezentului proiect.
În completare, se completează art. 2, care va ava următorul cuprins: ,,Se aprobă
modificarea repartizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2020, în sensul:
- diminuării cu suma de 163,00 mii lei a programului aprobat în cadrul listei
obiectivelor de investiții, concomitent cu alocarea pentru finanțarea secțiunii
de funcționare la D.G.A.S.P.C. Prahova.”
Se completează art. 3 alin. (1) al prezentului proiect, astfel:
a) conform anexelor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22.;
b) prin modificarea anexelor nr.: 124 și 125 la Hotărârea Consiliului Județean nr.
71/2021 și a anexelor nr.: 8, 10, 22, 23, 24 și 25 la Hotărârea Consiliului
Județean nr. 193/2021.
Iar, în continuare, se completează cu art. 11, care va avea următorul cuprins:
,,Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeul Județean de
Științele Naturii Prahova, conform influențelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.”
Iar art. 11, 12 și 13 se renumerotează și devin art. 12, 13 și 14.
Dl Iulian Dumitrescu
Observații?
Vă rog!
Dna Elena Iuliana Dosaru
Domnul președinte, la acest proiect de hotărâre eu nu particip la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Alte observații? Nu sunt.
Supun la vot amendamentul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu
36 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județeanDosaru Elena Iuliana nu a participat la vot).
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Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a imobilului
situat în municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45 în proprietatea Protoieriei Ploiești
Sud.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind acordul vecinilor dat de Județul
Prahova domnului Jaravete Gheorghe Alexandru și doamnei Jaravete Verginica
Aurelia în vederea realizării lucrării „Supraetajare locuință existentă și
recompartimentare”, strada Armoniei nr. 2.
Dacă sunt observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului
de drum DJ 102N, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ceptura, proprietate
publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în
administrarea Consiliului Local Ceptura.
Dacă sunt observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” a unor
imobile proprietate publică a județului Prahova.
Observații?
Dna Elena Dosaru Iuliana
Eu, domnul președinte.
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Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
Dna Elena Iuliana Dosaru
La acest proiect de hotărâre, să se consemneze că nu particip la vot.
Dl Dumitru Tudone
Nici eu.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Alte observații? Nu sunt.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul vicepreședinte
Tudone Dumitru nu au participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ
pe Probleme de Tineret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
acestuia.
Observații?
Vă rog!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnul președinte, din partea Comisiei 6, sunt două amendamente, dar întâi aș
dori să mulțumesc celor de la Consiliul Județean al Elevilor, pentru implicare și
pentru faptul că au venit la ședința comisiei.
Deci, la art. 7, în locul textului inițial, dorim să propunem un alt text: ,,În cazul
în care un membru delegat, din una din structurile prevăzute la art. 6 alin (1), din
prezentul Regulament, își pierde calitatea de membru al organizației care l-a
desemnat, organizația va aduce la cunoștința secretariatului Consiliului Consultativ
pe probleme de tineret, printr-un document de delegare, datele de contact ale unui
nou reprezentant. În această situație, reprezentantul delegat de structură, va prelua
atribuțiile celui care a reprezentat organizația până la momentul respectiv.”
Prezint separat amendamentele?
Dl Iulian Dumitrescu
Le votăm pe rând, dar le prezentați...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Și la art. 20, în locul textului inițial:
(1) ,,Secretariatul Consiliului Consultativ pe probleme de Tineret al Județului
Prahova, este asigurat de către una din structurile de tineret, prin
reprezentantul acestuia și de o persoană desemnată de Consiliului județean
Prahova, responsabilă de relația cu ONG-urile.”
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(2) ,,Structura de tineret care va asigura, prin reprezentantul acestuia,
secretariatul C.C.P.T este aleasă în prima ședință a Plenului, pentru un
mandat de 1 an.”
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, dacă îmi permiteți?
La al doilea amendament, formulat de doamna consilier,...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Nu e de mine, e de Comisie.
Dl Dumitru Tudone
De comisie.
...prezentat de doamna consilier, cred că ar fi mult mai facil, pentru toată lumea,
dacă reprezentantul Consiliului Județean ar fi desemnat prin dispoziție, din cadrul
Biroului Sănătate, să nu facem o ședință pentru așa ceva. Să nu mai fie desemnat de
Consiliul județean, să fie desemnat prin dispoziția președintelui, că așa am reținut în
prezentare.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Nu. Am spus: Secretariatul să fie compus din organizația respectivă, și cel de la
Consiliul Județean, care are atribuții...
Dl Dumitru Tudone
Și fie desemnat prin Dispoziție, să se menționeze.
Dna Ludmila Sfîrloagă
...în fișa postului.
Dl Dumitru Tudone
Toți au.
Dl Iulian Dumitrescu
E ok?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot primul amendament.
Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu
37 voturi „pentru”.
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Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot și al doilea amendament.
Cine e pentru?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu
37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate.
Cine este pentru?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol
între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă
Buzău-Ialomița și Județul Prahova.
Observații?
Terenul pe care este amplasată investiția ,,Variantă ocolitoare Mizil”, se află în
vecinătatea orașului Mizil, pentru dezvoltarea unui traseu nou în nordul orașului.
Observații? Nu sunt.
Atunci, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație de
către Societatea „Dedeman” S.R.L. în favoarea Județului Prahova.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc. Mulțumim ,,Dedeman”!
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 189/2020
privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită a unor spații în imobilele
proprietate publică, din Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Șoseaua Vestului nr. 14-16
și str. Popa Farcaș nr. 45.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de
serviciu din domeniul privat al județului Prahova.
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Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a
Devizului general pentru obiectivul de investiții „Implementarea unui sistem
inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de
interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații
video specializate”, în vederea depunerii solicitării de finanțare prin P.N.I. „Anghel
Saligny”.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 159/2018.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general
actualizat al proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și
echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă
din Filipeștii de Târg, Județul Prahova”.
Observații?
Dl Răzvan Constantin Constantin
Domnul președinte, nu particip la vot la acest proiect.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mulțumesc.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

vot).

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin nu a participat la
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Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general
actualizat al proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”.
Observații? Nu sunt. Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a
statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești.
Cu menținerea numărului total aprobat de 2501 posturi și încadrarea în bugetul
de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
Observații? Nu sunt. Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului
Prahova.
Dl Dumitru Tudone
Dacă îmi permiteți, domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
Dl Dumitru Tudone
Aș dori să formulez un amendament, în sensul de a se completa numărul
componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor, să fie egal cu cel al numărului
componenței Comisie de analiză, pe principiul simetriei actelor juridice. Dacă avem
Comisia de soluționare, din 7, apreciez că s-ar impune și Comisia de contestații, tot
din 7 și în acest sens, aș propune ca din sală să se facă propuneri din rândul
partidelor, câte un reprezentant care să facă parte din cadrul Comisiei, iar
secretariatul Comisiei de soluționare să fie același și la Comisia de contestații. Ca să
nu se mai...
Dl Iulian Dumitrescu
Observații?
Faceți propuneri?
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Dl Dumitru Tudone
Din partea Grupului PNL, îl propunem pe domnul Teju și pe domnul Chelan.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok. Alte propuneri?
Le aveți pe toate? Dacă le aveți pe toate, citiți-le!
Dl Dumitru Tudone
Nu am.
Dl Viorel Dosaru
Din partea Grupului ALDE, îl propun pe domnul consilier județean Calotă Emil.
Dna Ioana Mădălina Lupea
Din partea Grupului Pro România, pe domnul Dumitrașcu Sorin.
Dl Rareș Dan Enescu
Pe doamna Sfîrloagă Ludmila.
Dna Adina Elena Chițu
Din partea PMP, pe domnul Andrei Gabriel.
Dl Iulian Dumitrescu
6 și mai ne trebuie.
Vă rog!
Dl Constantin Cristian Apostol
Din partea USR, pe domnul Cătălin Ignat.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot amendamentul.
Cine este pentru? Toată lumea.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu
37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot proiectul cu amendamentul și cu nominalizările.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei – Brădet. Finanțat
de: CNI, Județul Prahova și Județul Brașov.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
colaborare între UAT Prahova și UAT Brașov în vederea realizării obiectivului de
mai sus - DJ 102I, Valea Doftanei - Brădet”.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Prahova nr.
111/22.06.2021 referitoare la aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în
vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I,
Valea Doftanei - Brădet”.
Nu sunt observații.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a trecerii
terenurilor aferente CET Brazi din patrimoniul Societății „Brazi Industrial Parc” S.A.
în domeniul public al Județului Prahova.
Vă rog!
Dna Adina Elena Chițu
Domnul președinte, la acest punct nu particip la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dl Sorin Teju
Nici eu, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc!
Observații?
Vă rog!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Având în vedere faptul că Societatea care administrează Parcul are datorii la
diverși furnizori, în urma... Dacă o să ajungem în situația în care să preluăm acest
teren, da, vom achita contravaloarea lui, vor intra anumite sume de bani în conturile
Societății respective, din care bănuiesc că se vor achita datoriile pe care le are
Societatea în raport cu diverși furnizori de care vorbeam și probabil vor mai rămâne
anumite sume în conturile Societății.
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Am rugămintea, la reprezentanții Consiliului județean, Adunarea Generală a
Societății respective, să urmărească modul în care se gestionează resursele, să nu ne
mai aflăm în situația în care ne aflăm astăzi, cu o Societate care are numeroase
datorii. Dar, dacă tot se duc banii Consiliului județean în această Societate, și vor
rămâne anumite sume acolo, acele sume să se cheltuie corespunzător.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Alte observații sau comentarii? Nu sunt. Supun la vot.
Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi
„pentru”.
(Doamna consilier județean Chițu Adina Elena și domnul consilier județean
Teju Sorin, nu au participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii
juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Plopeni
Industrial Parc” S.A..
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 25 (fost nr. 26) - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
și a cheltuielilor legate de „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două
case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în orașul Boldești Scăeni”.
Dacă sunt observații?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 26 (fost nr. 27) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice a obiectivului „Închiderea Centrului de Plasament
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin
înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în orașul
Boldești Scăeni”.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 27 (fost nr. 28) - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
și a cheltuielilor legate de proiectul „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două
case de tip familial și a unui Centru de zi în comuna Râfov”.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 28 (fost nr. 29) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Închiderea Centrului
de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești
prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în
comuna Râfov”.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 29 (fost nr. 30) - Proiect de hotărâre privind numirea
reprezentanților Consiliului Județean Prahova în comisiile de evaluare a interviului
organizat în vederea ocupării postului de director și director adjunct în unitățile de
învățământ preuniversitar special de stat.
Observații?
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, dacă îmi permiteți, ca propunere, în cadrul Consiliului de
Administrație, Consiliul Județean are desemnați reprezentanți. Eu aș considera
adecvat, ca cei care sunt în Consiliile de Administrație, în cadrul acestor unități de
învățământ, cunoscând și specificul activității, să facă parte și din aceste comisii. Dar,
pentru a nu fi nicio problemă în vederea existenței unui posibil conflict de interese, aș
recomanda ca să vă ,,mișcați” un pic între școli, să nu se spună că dacă sunteți în
Consiliul de Administrație, faceți și evaluarea. În sensul acesta. Dacă considerați.
Dacă nu considerați...
În acest sens, din Grupul nostru, domnul Chelan își exprimă disponibilitatea de a
face parte din comisia de Filipești Târg, iar domnul Constantin Răzvan, își exprimă
pentru Centrul 1, Ploiești.
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Dl Iulian Dumitrescu
Bun. Și celelalte Grupuri, trebuie să spună și ei ceva sau...
Dl Dumitru Tudone
Spuneți, vă rog!
Dna Ioana Mădălina Lupea
Facem propuneri noi?
Dl Dumitru Tudone
Dacă vreți, pot să fac niște propuneri la care...
Deci, mai este doamna Dosaru, la Școala de Educație Incluzivă nr. 2, care ar
putea să se ducă...
Dl Rareș Dan Enescu
Dar domnul Chelan este la Filipești.
Dl Dumitru Tudone
Au făcut schimb între ei, Răzvan cu...
Dna Ioana Mădălina Lupea
Să schimbăm între Vălenii de Munte cu Plopeni.
Dl Dumitru Tudone
Văleni cu Plopeni. Domnul Samoilă se duce la Plopeni, iar domnul Dumitrașcu
se duce la Văleni.
Și a mai rămas, Ploiești cu Breaza. E bine?
Dl Rareș Dan Enescu
Rămân la Breaza eu.
Dl Dumitru Tudone
Să nu fie vreo discuție.
Dl Rareș Dan Enescu
Nu e pe bani, așa că nu e niciun conflict.
Dl Gabriel Țaga
Am și eu o observație. Gabriel Țaga, sunt.
Eu nu particip la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Foarte bine.
Dl Dumitru Tudone
Domnul Enescu, dacă s-ar merge pe același principiu, să faceți rocada cu
doamna Dosaru, la Școala Incluzivă nr. 2 Ploiești, și doamna să vină la Breaza, ar fi
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vreo problemă? Ca să mergem pe aceeași logică, peste tot. Ca să nu existe nicio
interpretare că ar fi vreun posibil conflict.
Dl Rareș Dan Enescu
Nu am.
Dl Iulian Dumitrescu
Gata? Mai avem?
Observații? Nu sunt. Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
(Domnul consilier județean Țaga Gabriel nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 30 (fost nr. 31) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare sens giratoriu
intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna Păulești, Județul Prahova”.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Punctul nr. 31 (fost nr. 25) - Diverse.
Informare privind stadiul îndeplinirii Hotărârii Consiliului Județean Prahova
referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea
gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul
Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii de conectare și acces Internet”
și discuții referitoare la ,,Parcul Industrial Ploiești.
Cine vrea să...?
Da, vă rog!
Dna Ioana Mădălina Lupea
Domnul președinte, din motive lesne de înțeles în contextul actual, pandemic,
noi am formulat o interpelare, pe care dumneavoastră ați menționat-o mai devreme,
solicitând informații cu privire la modul în care este implementat sau stadiul de
implementare a respectivei Hotărâri de Consiliu Județean, pentru că noi am adoptat
acea hotărâre, anul trecut, în luna noiembrie.
În mod normal, am fi așteptat să se întâmple anumite lucruri. Am primit
informarea. Informarea este, cât se poate de clarificatoare în cauză, în sensul că s-a
derulat procedura de finanțare și suntem în stadiul în care trecem la procedura de
achiziție, însă, noi vom fi cu totul mulțumiți, în momentul în care tabletele vor ajunge
la elevi și la cadrele didactice.
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Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Vreți să spuneți ceva, doamna Vasile?
Spuneți, scurt!
Dna Anna Maria Vasile
Ne bucurăm că am putut să implementăm acest proiect. Discuția este că abia
acum două săptămâni s-a semnat contractul de finanțare. Procedura de licitație a
trebuit să treacă prin acel Aviz CTE, pentru că așa prevede legislația respectivă. Eu
îmi doresc din tot sufletul să ajungă aceste tablete mult mai repede la elevi, decât vă
puteți imagina. Și sper să se întâmple în primăvară.
Mulțumim.
Dl Iulian Dumitrescu
Este vorba de: tablete, laptopuri., table inteligente...
Dna Anna Maria Vasile
Este vorba nu numai despre materiale pentru elevi, dar și materiale pentru
profesori și pentru școală în sine. Pe lângă table inteligente, este vorba despre
videoproiectoare, este vorba despre o schemă pe care profesorii o pot folosi în
predare. Deci, sunt mai multe lucruri acolo.
Dl Iulian Dumitrescu
Valoarea proiectului?
Dna Anna Maria Vasile
Valoarea proiectului, în momentul de față, este de 25 milioane lei.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Vă rog, domnul Apostolache!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnul președinte, suntem la punctul ,,diverse” și voiam să...
Dl Iulian Dumitrescu
Doar o clipă. Mai vrea cineva apoi la Diverse?
Dl Mihai Cristian Apostolache
Mulțumesc.
Voiam să vă aduc la cunoștință faptul că în această săptămână m-am deplasat în
campusul Universității, împreună cu doamna administrator, Anna Maria Vasile,
căreia îi mulțumesc pentru faptul că a fost alături de mine în această vizită. Încercăm,
împreună, să creionăm etapele Proiectului de modernizare a campusului Universității
Ploieștene.
Sigur, pentru acest proiect, este nevoie de sprijinul întregului Consiliu județean
și sunt convins că împreună cu dumneavoastră și cu toți colegii din Consiliul județean
și cu conducerea Universității, vom reuși să realizăm un proiect interesant pentru
Universitatea Ploieșteană, un proiect emblematic.
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Apreciez foarte mult profesionalismul doamnei administrator public și sunt
convins că toată experiența acumulată în zona de proiecte o va dedica acestui proiect
și va ieși ceva foarte frumos.
Dna Anna Maria Vasile
Vă mulțumesc mult de tot!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Tot legat de această deplasare, am aflat în urma acestei deplasări și un lucru care
m-a nemulțumit, atât pe mine cât și pe doamna administrator public, și anume faptul
că, Proiectul unui complex sportiv din cadrul Universității a fost eliminat de pe lista
sinteză a CNI. Nu înțeleg care a fost rațiunea și cred că cu ajutorul dumneavoastră,
este mai mult decât necesară în acest moment. Poate, reușim să ne lămurim ce se
întâmplă. Chiar este nevoie de refacerea Bazei sportive de acolo și de asemenea, a
construirii unei noi săli de sport. Studenții au nevoie de așa ceva. Este clar că se
impune o implicare din partea dumneavoastră, având în vedere preocuparea pe care o
aveți pentru dezvoltarea infrastructurii județului.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Și mai am o chestiune pe care vreau să o prezint astăzi.
Am foarte multe întrebări, din partea locuitorilor orașului Văleni, legată de
situația lucrărilor de canalizare, realizate de ,,Hidro Prahova”, în ultima perioadă.
Trebuiau ca aceste lucrări să fie finalizate până în luna septembrie și dată în
folosință, întreaga zonă, unde s-a lucrat. Din păcate, oamenii așteaptă și li se răspunde
că: o să fie branșați, o să fie branșați.
Aș dori să avem un răspuns clar, din acest punct de vedere, pentru că imaginea
noastră, ca deliberativ județean, se deteriorează, pentru că Administrația din Văleni
direcționează oamenii către Consiliul județean. Consiliul județean, fiind acționarul
principal în ,,Hidro Prahova”.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Ați reținut?
Mai bine data viitoare să veniți să ne spuneți de ce...? Nu e nevoie acum.
Dar dincolo de vorbe, ar trebui să înceapă faptele, iar dacă sunt probleme, puteți
să argumentați la ședința următoare, vă rog.
Mulțumesc.
Domnul Constantin!
Dl Răzvan Constantin Constantin
În legătură cu ,,Parcul Industrial”, domnul președinte, pentru că acolo este
evident că avem o problemă în ceea ce privește membrii Consiliului de Administrație,
și trebuie să găsim o soluție, pentru că Societatea... Pentru că trebuie să găsim o
soluție, pentru că Societatea nu poate să funcționeze fără CA.
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O soluție, din punct de vedere juridic, ar fi ca noi să mandatăm AGA, cei doi
reprezentanți pe care îi avem acolo, să numească provizoriu, pentru o perioadă de 30
de zile, aceeași membri CA, pentru că este evident că dacă ei, la un anumit moment,
au îndeplinit condițiile să fie numiți, mă gândesc că, de principiu și acum îndeplinesc
aceleași condiții și apoi să găsim o soluție, până la expirarea termenului de 30 de zile.
Dar trebuie să fie numit un CA, ca să putem desfășura...
Dl Iulian Dumitrescu
Înțeleg că ei nu vor sau vor?
Dl Răzvan Constantin Constantin
Înțelegem din discuțiile de la ședințele trecute că vor să se numească doar doi,
nu știu. Doamna Sfîrloagă să ne lumineze, mai bine.
Dl Iulian Dumitrescu
Eternul și fascinantul ,,Parc Industrial”.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da, domnul președinte, am intervenit și la ultima ședință.
Inițial, Consiliul de Administrație a fost din 5. Colegul meu, a vrut să
prelungească mandatele numai la 3. Atunci, să rămânem pe vechiul Consiliu de
Administrație, sunt de acord cu propunerea făcută de colegul, Răzvan Constantin, ca
să poată funcționa Societatea.
Dl Iulian Dumitrescu
E toată lumea ok, acum?
Dl Mihai Cristian Neagu
Bună ziua, domnul președinte!
Aș vrea să intervin și eu pe subiectul acesta, să lămurim un pic situația.
Înțeleg că propunerea domnului Constantin, este ca AGA să fie mandatată
pentru prelungirea contractelor celor 5 administratori ai Parcului. Sper că am înțeles
bine, da?
Pentru a treia oară, o să explic de ce semnătura mea nu va mai putea apărea
pentru prelungirea acestor 5 administratori. De fapt, nu mai discutăm despre o
prelungire, asta unu la mână, pentru că mandatele lor au expirat deja, discutăm despre
noi numiri. Tocmai de aici a fost și raționamentul. Pentru două luni de ce să cheltuim
niște bani în plus, pentru 5 administratori. Hai să numim minimum, cât este legal, de
3. Deci, nu e vorba de a îndeplini cei 5, condiții pentru a fi administratori, ci efectiv
este o cheltuială în plus, pe care o facem absolut inutil.
Mai departe, v-am explicat și vă spun pentru a treia oară, de ce nu pot prelungi
mandatele acestor oameni: pentru că acest Consiliu de Administrație a comis o
ilegalitate, acordând ultimul spațiu, din Parcul din Ploiești, fără licitație publică, așa
cum este legal.
Deci, cine crede că sub semnătura mea, acești 5 oameni vor continua, se înșală.
Îmi pare rău, oamenii aceștia nu au cum să voteze așa ceva. Când iei o astfel de
hotărâre, nu ai cum să continui.
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Dl Iulian Dumitrescu
Bun, e în regulă.
Am înțeles, domnul Neagu.
Mulțumim.
Putem să închidem, atunci, ședința?
Dl Mihai Cristian Neagu
Nu se ia nicio decizie sau...? Oprim așa...?
Dl Eugen Ionică
Este informare, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
E o informare.
Domnul Neagu, nu putem să luăm o decizie. Doar v-am ascultat punctul
dumneavoastră de vedere și apoi urmează să luăm o decizie, într-o ședință, presupun
că de îndată sau ceva de genul.
Dl Mihai Cristian Neagu
Ok.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Alte observații? Alte refleții despre ,,Parcul Industrial”?
Vă mulțumesc. Zi bună! Și cred că o să facem o ședință de îndată să lămurim
lucrurile despre ,,Parcul Industrial Ploiești”.
Vă mulțumesc!
Ședința s-a încheiat la ora 17,00.
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