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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 29 octombrie 2019, ora 15:00 
 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 397 din 

23.10.2019 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 35 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

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

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

Adrian, Ionică Eugen, 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, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia 

Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Viter David Andrei. 

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; dl Corneliu 

Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dna Luminița Sînziana Iatan, 

Arhitectul șef; 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; dl Călin Viorel, 

directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova și reprezentanții presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Iuliana Cristina Mircea, 

șeful Biroului proiectare din cadrul Direcției Tehnice; dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl Alexandru Andron, 

șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dna Giulan 

Doina Monica, șeful Serviciului gestiune documente și relații publice din cadrul 

Direcției juridic contencios și administrație publică, dna Pîrvu Nicoleta Adriana, 

consilier la Serviciul gestiune documente și relații publice din cadrul Direcției juridic 

contencios și administrație publică, dl Albișoreanu Ionuț Răzvan, consilier la Serviciul 

gestiune documente și relații publice din cadrul Direcției juridic contencios și 

administrație publică și dl Constantin Savu, consilier la Compartimentul control 

președinte.   
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 

 

 

X 

 

X                    X 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației de a participa la această ședință 

ordinară a Consiliului județean Prahova. 

Avem o prezență de 35 de consilieri județeni, din 36, validați la acest moment.  

Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, avem două propuneri 

de suplimentare a proiectului ordinii de zi - cu punctele numărul 18 și 19. 

Nr. 18 face referire la - ,,Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 

bugetul județului Prahova pe anul 2019 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””, iar nr. 19 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 86/01.06.2016 referitoare la 

participarea Județului Prahova la cofinanțarea proiectului ,,Consolidare, 

restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii 

Mari a Mânăstirii Zamfira””- este vorba de suma cu care cofinanțăm noi la 

Mânăstirea Zamfira și în proiectul nr. 18 este vorba de asocierea pe care am făcut-o cu 

acele localități, pentru distribuția de gaze, mai exact pentru realizarea SF-ului.  

Dacă sunteți de acord cu aceste două propuneri de suplimentare a ordinii de zi?  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi 

cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De asemenea, aș mai avea o propunere, venită pe ultima sută de metri din partea 

Direcției economice - să modificăm ordinea. Proiectul nr. 5 să devină nr. 7, iar nr. 7 să 

devină nr. 5. 

Este vorba de Proiectul de rectificare de buget al Consiliului și Proiectul de 

asocieri. Trebuie mai întâi să facem asocierile și apoi să rectificăm bugetul, nu mai 

întâi rectificăm și apoi... Corect?  

 

Dna Maria Dovîncă 

Pentru că avem și un amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că avem și un amendament.  
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Dacă sunteți de acord cu această propunere: punctul nr. 5 să devină nr. 7, iar nr. 

7 să devină 5?  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

modificarea ordinii punctelor nr. 5 și nr. 7 de pe ordinea de zi. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Și acum, proiectul ordinii de zi în integralitatea lui.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi:  

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

Prahova din data de 16 septembrie 2019. 

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

Prahova din data de 23 septembrie 2019.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, 

precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova, 

pe trimestrul III - 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 

127/2019 a Consiliului Județean Prahova privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit - cota de 7,5% pe 

anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, 

precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019 în 

vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la asocieri ale 

județului Prahova cu localități din județ în vederea realizării unor obiective de 

interes public - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 

2019 - inițiat de Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale 

Consiliului Județean Prahova referitoare la administrarea unor bunuri imobile ce 

aparțin domeniului public al județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosință gratuită a unor 

spații 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. 
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a 

numărului de posturi pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor - Prahova”, pentru anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova 

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr. 138/2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ,,Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de 

Obstetrică Ginecologie Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 126/2019 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploiești” și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

pe anul 2019, în vederea finanțării activității de prevenire și combatere a corupției, 

ce urmează a fi realizată prin Direcția Generală Anticorupție - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi din Hotărârea 

Consiliului județean Prahova nr. 134/2016 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la 

care acesta are calitatea de acționar - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

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

pe anul 2019 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 

anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

Județean Prahova. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 86/01.06.2016 referitoare la participarea Județului Prahova la 

cofinanțarea proiectului ,,Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare 

arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, Județul Prahova 

– executată a fresco de Nicolae Grigorescu” - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

19. Diverse: - Decizia nr. 25 din 22.08.2019 conținând măsurile pe care 

conducătorul entității trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor constatate de 

Curtea de Conturi Prahova; 
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- Informare referitoare la Sentința nr. 2731/20.11.2017 a Tribunalului Prahova 

rămasă definitivă prin Decizia nr. 644/14.11.2018 a Curții de Apel Ploiești, hotărâri 

pronunțate în Dosarul nr. 2829/105/2017. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Primul punct pe ordinea de zi este... 

 

 Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Mă iertați! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

 Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Vă rog să se consemneze că nu voi vota noul punct nr. 7, cel cu privire la 

rectificare. Nu voi participa la vot. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Vă rog, și la mine, dar eu am proiectele de hotărâre nr. 3, nr. 7 și nr. 10.   

Mulțumesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a notat. Vom face mențiune și la acele puncte, când vom ajunge la ele. 

Mulțumesc foarte mult! 

Dacă mai sunt alte probleme, înainte să începem cu punctul nr. 1?  

Dacă nu, primul punct pe ordinea de zi: ,,Aprobarea Procesului - verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 16 septembrie 2019”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 2 - ,,Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului județean Prahova din 23 septembrie 2019”.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

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

,,abținere” (domnul consilier județean Nistor Marian Tudor). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O abținere - domnul Nistor. 

Mulțumesc! 

Cu o abținere, domnul Marian Nistor, a trecut și acest punct. 
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Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea 

Consiliului Județean Prahova, pe trimestrul III, anul 2019”. 

Doamna Dovîncă, în linii mari, câteva cuvinte! 

Vă rog frumos! 
 

Dna Maria Dovîncă 

Așa cum prevede Legea finanțelor publice locale, Legea nr. 273, la fiecare final 

de trimestru se aprobă pentru trimestrele expirate fondul de execuție, atât la venituri 

cât și la cheltuieli. La venituri și cheltuieli, la secțiunea de funcționare, pentru că 

procentele sunt aproximativ egale… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nouăzeci și cât? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Optzeci și doi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Iar la dezvoltare? 

 

Dna Maria Dovîncă 

La secțiunea de dezvoltare avem capitole în care gradul de realizare este peste 

douăzeci și, dar și capitole în care acest procent este mult mai mic. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu am văzut 23%. Cât este per total? 

 

Dna Maria Dovîncă 

La venituri, dar la cheltuieli, având în vedere că la unele capitole avem și 4%, 

procentul merge per total la Consiliul județean și unitățile subordonate, la 8%.  

Avem gradul de realizare 4% la capitolul 84, de exemplu la drumuri. 0% la 65, 

pentru că avem Școala Specială. La învățământ avem Școala Specială, la care abia 

acum a fost semnat contractul de execuție și evident că nu am putut să cheltuim nici un 

ban. La spitale, de asemenea, procentul de realizare la capital este destul de mic, dar 

probabil în trimestrul următor vom avea un grad de realizare mai mare, având în 

vedere că fiind luna octombrie, s-au făcut redistribuiri și chiar alocări de fonduri de la 

secțiunea de dezvoltare către funcționare și atunci s-au mai diminuat sumele.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte puțin!  

Mulțumesc foarte mult!  

Vă rog, domnii consilieri, comentarii? 

Vă rog, domnul Cristian Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Eu nu am înțeles ce ați spus dumneavoastră: vom crește procentul acesta de 

realizare prin diminuarea sumei, de fapt? Adică, o să ne trezim peste o lună sau două 
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că avem un procent mai mare de realizare, prin faptul că noi am diminuat suma și am 

trecut-o de la dezvoltare la funcționare? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu. Deci, în luna octombrie este luna în care poți să faci modificări în Lista de 

investiții... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Între capitole. 

 

Dna Maria Dovîncă 

...și în funcție de gradul de realizare a investițiilor s-au făcut redistribuiri de 

sume, și de la o investiție la alta, în funcție de gradul de realizare. Și chiar am avut 

situația, având în vedere că Direcția de Asistență Socială o finanțăm din excedent, care 

este sursa pentru Direcția de dezvoltare, s-au diminuat obiective de investiții la care nu 

se cheltuiau anul acesta banii, și au fost transferate către funcționare, în vederea 

suplimentării cheltuielilor de funcționare la Direcția de Asistență Socială. 

Dacă suma...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este ceea ce a spus, în alte cuvinte, și domnul Cristian Dumitru. 

 

Dna Maria Dovîncă 

S-a diminuat până la nivelul plății, aproape. Un raport la obiectivele în care 

aveam o sumă mai mare și care nu s-ar fi cheltuit până la sfârșitul anului. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Am înțeles.  

Deci, ne dezvoltăm prin cheltuieli de funcționare. 

Mulțumesc mult!  

 

Dna Maria Dovîncă 

S-a făcut o analiză, că nu se vor cheltui la unele capitole banii, până la sfârșitul 

anului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Alte comentarii?  

Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

  (Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la 

vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 
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Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii nr. 127/2019 a Consiliului Județean Prahova privind repartizarea pe 

unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit - cota de 

7,5% pe anul 2019”.   

Este o situație hilară, dar...  

 

Dna Maria Dovîncă 

Este o îndreptare de eroare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este o îndreptare de eroare pentru suma fabuloasă de 2,94 lei...  

Cât este? 

 

Dna Maria Dovîncă 

3 mii lei 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar, la estimările pe anul 2022. 

Și ne-au rugat să facem această îndreptare de eroare. 

 

Dl Adrian Ionică 

Dacă așa este corect... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este corect. Să apucăm noi să vedem că s-au îndeplinit... 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Domnule președinte, ce s-a întâmplat cu banii? Au ajuns la primării toți banii, 

sau mai puțini decât s-au alocat de Consiliul județean, la această cotă de 7,5?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din cunoștințele mele, sumele au ajuns la primării. 

 

Dl Eugen Ionică 

Integral? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Da. 
 

Dna Eliza Grecu 

Îi repartizează de la Finanțe și le dă eșalonat. Ne-au mai sunat și pe noi. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu, nu au ajuns. Au ajuns parțial. 

 

Dna Eliza Grecu 

Au ajuns parțial, urmând ca în trimestrul patru să le dea și diferența. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Ele au fost pentru tot anul și dacă le repartizam la începutul anului... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Ele se repartizau trimestrial. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ele se repartizau trimestrial. Deci, este corect. Aceste sume au fost pentru anul 

2019 și Finanțele le-ar fi repartizat de la începutul anului, pe trimestre. 

 

Dl Eugen Ionică 

Da, dar le-a repartizat doar jumătate din sumă. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și restul până la sfârșitul anului, asta spun. 

 

Dl Eugen Ionică 

Păi suntem în luna a 10, oameni buni.  

Jumătate, înseamnă luna a șasea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

 

Dl Eugen Ionică 

Jumătate înseamnă luna a șasea, iar noi suntem în luna a zecea, intrăm în luna a 

unsprezecea - asta înseamnă că au trecut trei trimestre și trebuia să le dea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trei sferturi de sumă. 

 

Dl Eugen Ionică 

...trei sferturi din sumă, ori Finanțele au dat doar jumătate. Ce s-a întâmplat cu 

restul banilor? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu știu că atunci, inițial... 

 

Dl Eugen Ionică 

Dumneavoastră ne puteți spune, doamna...? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Nu facem noi. La Consiliul județean se face doar hotărârea de consiliu…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Alocarea. Atât. Restul, Finanțele. 
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Dna Maria Dovîncă 

…Hotărârea de consiliu, cu sumele aprobate, merge la Finanțe și ei fac alocarea, 

ordinele de plată. 

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, nu avem... 

 

Dl Eugen Ionică 

…e vorba de niște bani pe care noi i-am alocat și care trebuiau să ajungă la 

primari.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Dacă nu sunt alte comentarii la acest punct, 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 

Proiectul nr. 5, care este de fapt fostul proiect nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre 

privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor 

sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor 

obiective de interes public”. 

La acest proiect, pe care dumneavoastră l-ați primit, aș avea două amendamente: 

unul este urmare a discuției pe care am avut-o cu primarul de la Cocorăștii Colț, care 

mi-a spus că, cu părere de rău, nu poate cheltui acea sumă de 50 mii, deci, rugămintea 

mea ar fi retragerea sumei de 50 mii de la Cocorăștii Colț.  

În rest, așa cum ați văzut: Ploiești, Slănic, Berceni, să știți că este o restanță mai 

veche acest parteneriat, această asociere pentru drumul județean, unde doamna primar 

vrea să îmbunătățească DJ 139, prin construirea de: șanțuri, rigole, trotuare iluminate 

și pistă de biciclete. Este vorba de legătura între Berceni și Ploiești.  

Așa cum v-am spus: Cocorăștii Colț dispare. 

Măneciu - pentru execuție modernizare drum.  

Sângeru - este vorba de lucrări la dispensar.  

Surani - tot lucrări pe drumul județean, lucrări de șanț betonat și dalat.  

Vadul Săpat - are la fel, amenajare șanțuri. 

 

(Domnul consilier județean Tudora Dorin s-a retras de la lucrările ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Iar amendamentul pe care vi-l supun este pentru comuna Măgurele - 150 mii lei. 

Ar fi primul amendament.  

Al doilea amendament este pentru comuna Dumbrava.  

Am o întrebare: de la Parteneriate, este cineva aici? 

 Nu este. Îmi pare foarte rău că nu avem.  
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Pentru comuna Dumbrava, o restanță la Școala din localitate. Anul acesta a 

trebuit să fie reparată într-o manieră intensă. Să știți că nu aveau unde să-și desfășoare 

copiii orele de curs și au investit dumnealor mare parte din sumă - deci, capitolul 

,,învățământ”.  

O să vă citesc din partea Direcției tehnice. Amendamentul sună în felul următor: 

- Retragerea sumei de 50 mii de la localitatea Cocorăștii Colț, pentru obiective 

,,Construire drum acces sală de sport, parcare teren - Școală Cocorăștii Colț”;  

- Alocarea sumei de 150 mii la localitatea Dumbrava, pentru obiectivul 

,,Reparații exterioare și împrejmuiri Școala Generală ,,Învățător Nicolae Dinu””, din 

comuna Dumbrava - suma de 50 mii lei a fost disponibilizată de la Cocorăștii Colț și 

100 mii lei din bugetul județului Prahova;  

- Redistribuirea sumei de 70 mii lei de la obiectivul ,,Modernizare strada Ion 

Grigorescu”, Bucov, la obiectivul ,,Lucrări reparații” asta este pentru celălalt punct de 

pe ordinea de zi. Corect? Îmi cer scuze!  

- Și de alocarea sumei - 150 mii din bugetul județului, localității Măgurele, 

pentru obiectivul ,,Înființare parc agrement”.  

Deci, cu aceste trei modificări la acest proiect de pe ordinea de zi...  

Îmi pare foarte rău, să știți că sunt foarte dezamăgit de faptul că nu este aici 

cineva de la Parteneriate, pentru că aveam acest punct pe ordinea de zi, pe care 

dumnealor l-au lucrat.  

Deci, rugămintea: retragerea sumei de 50 mii de la Cocorăștii Colț și alocarea a 

150 mii la Dumbrava - pentru reparații exterioare, împrejmuiri Școala Generală 

,,Nicolae Dinu” și alocare a 150 mii pentru Măgurele. 

Aveți comentarii la acest punct?  

Ați văzut localitățile. Pe lângă acelea pe care le vedeți scrise: Slănic, Berceni, 

Măneciu, Sângeru, Surani, Șoimari - este parteneriat în continuare cu 200 mii lei, la 

obiectiv ,,drumuri locale”, este pe pagina următoare, dacă aveți proiectul în față... 

Vă rog, domnul Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, domnule președinte, în Comisia economică nu am vrut să aprob, să 

semnez acest document și o să mă și justific.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

În primul rând aș vrea să mulțumesc celor de la ,,Observatorul Prahovean”, 

pentru că am izbutit să văd de ieri această listă, deoarece Consiliul județean nu a 

binevoit s-o trimită la timp. Astăzi a fost trimisă.  

Deci, mulțumim... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pot să vă opresc aici? Pot să vă opresc?  

Am o întrebare: câți dintre colegi au văzut această listă înainte să apară... 

Să ridice mâna sus.  

Este de la pregătitoare, chiar. 
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Dl Nicușor Răducanu 

În afară de ședința pregătitoare, la care nu am fost prezent.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost trimisă pe email a doua zi. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, nu...  

Astăzi s-a trimis, domnule președinte. Și dacă doriți, împreună cu cei de la IT, 

facem o probă să vedem.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Modificările doar. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Anexa 7 nu a fost trimisă și o să vă aduc documente să vedeți clar și nu sunt 

singurul, vă spun. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar, să spună cei care nu au văzut! Vă rog!  

A fost și pe site-ul Consiliului județean. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu discutăm de site, discutăm de... Pe email primim documentația.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Bun.  

Acesta este primul punct, 1. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Punctul 1.  

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Al doilea, -și îmi cer scuze pentru cei 7-8 primari din celelalte localități-, nu 

votez acest punct: pentru acordarea sumei de 321 mii pentru Ploiești, deși sunt 

consilier de la Ploiești, din partea Ploieștiului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, în primul rând, unu: solicitarea a venit din partea domnului Ganea... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acesta este un motiv? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu. E primul punct.  

...a venit din partea domnului Ganea, da? Corect. 

 Mai departe, punctul doi: această solicitare este pentru parcare ,,zonă plajă”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, vor să aibă venituri și din acea zonă. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dați-mi voie! 

Bun, n-am zis că nu.  

Dați-mi voie să vă spun! Dacă domnul Cosma are restaurantele acolo, are 

nevoie cumva să-și mărească spațiul de parcare? Și pe banii Consiliului județean? Nu 

cred că e nevoie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze, nu știu... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Să nu spuneți că nu știți de ce restaurante este vorba sau de ce locații că asta ar 

fi...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Chiar nu știu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Mai bine o lăsăm așa decât să intrăm în altă dispută...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu chiar nu am cunoștință. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...intrăm într-o dispută pe tema aceasta. 

Mergeți cu mine să vă arăt! 

Poate nu știți dumneavoastră, dar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu zic să vă duceți dumneavoastră să vă uitați și să ne transmiteți. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, chiar dacă există aceste două locații unde se organizează nunți, ele au 

parcarea lor, nu e o problemă. Dacă se doresc bani mai mulți din închirierea acestei 

zone, de acord cu dumneavoastră, e o idee bună, economic vorbind, dar oare la final 



14 
 

de an, când avem atâtea și atâtea lucruri de plătit, oare e nevoie să facem parcare la 

plajă? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Pot doar să vă spun atât... 

 

Dl Nicușor  Răducanu 

Spuneți! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...și ar trebui să mă credeți pe cuvânt, dar dacă nu mă credeți, puteți să vă 

interesați dumneavoastră. Acele restaurante la care faceți referire, unu: sunt ale cu 

totul și cu totul altei persoane, dar puteți să-l întrebați pe domnul Cristian Dumitru 

care vă este coleg și cred că știe ale cui sunt. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vorbește de restaurantele de la ,,Royal Events”. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Eu am dat numele respectiv ca ,,emblemă”. Mai puțin contează ce este în spatele 

numelui respectiv. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doi: eu cred că dacă ar trebui să alocăm niște sume pentru ceea ce solicită 

localitățile... Acum, dacă mă întrebați, în Ceptura avem câțiva consilieri județeni, care 

stau acolo și beneficiază de drum și ar trebui să nu dăm la Ceptura, pentru că un 

consilier județean frecventează acel drum, cam așa faceți referire.   

 

Dl Nicușor Răducanu 

Știți prea bine la ce m-am referit și nu e nevoie să vă mai repet. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră sunteți subiectiv în decizii. 

  

Dl Nicușor Răducanu 

Nu sunt subiectiv.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Iar dacă mă întrebați pe mine, faptul că a semnat domnul Ganea acea solicitare... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că domnul Dobre a solicitat 4 milioane, da? A făcut dumnealui 

solicitarea pentru ,,Centrul de Radioterapie”, și ne-a dat banii înapoi, pentru că din 

acești bani avem aceste asocieri.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu. Banii respectivi au fost..., deoarece nu se pot investi acum, în perioada 

aceasta, dar se pot investi începând din ianuarie, februarie, martie - se pot investi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. Și pentru că...  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu are rost să iau banii și să stau degeaba și să-i bag în…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În ce? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...în contabilitate, undeva, să am bani aici.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Din cauza aceasta a fost refuzul celor 4 milioane. Era logică, din punct de 

vedere economic, această mișcare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles, este foarte bună. Aveți dreptate. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, eu o să mă abțin la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu tot respectul. Este dreptul dumneavoastră.  

Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu  

Mulțumesc, domnule președinte! 

Ca să fim exacți și clari, și informați cu toții: în cazul ședinței pregătitoare s-a 

prezentat o variantă de repartizare a sumelor. După ședință, chiar eu cu domnul Ciolac, 

liderul dumneavoastră de grup, am spus că Surani, Măgurele... A prezentat doamna 

Sfîrloagă, Berceni… Spun bine? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Da. 
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Dl Rareș Dan Enescu  

Și probabil ce a mai apărut după. Deci, hârtiile au fost, au fost date a doua zi. Nu 

este problema noastră că nu aveți o comunicare cu liderul dumneavoastră de grup și 

însușită de toată lumea.     

 

Dl Nicușor Răducanu 

Avem o regulă stabilită de la început. 

 

Dl Rareș Dan Enescu  

Eu nu v-am întrerupt, domnule consilier, da? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Vă ascult. 

 

Dl Rareș Dan Enescu  

Au fost transmise corect și legal, așa cum a trebuit să fie făcute, pentru că dacă 

dumneavoastră nu vreți, eu chiar atunci am spus: dar de ce Ploieștiul ne dă înapoi 4 

milioane și nu putem să folosim acești bani? Dar, asta este! 

Mulțumesc, domnule președinte! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru puțin. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, domnule consilier: s-a stabilit, în prima ședință sau a doua, nu mai știu 

exact, o anumită regulă de circulație a documentelor și aș vrea să se păstreze această 

regulă, că așa, foarte bine, puteam să o iau de la domnul Ciolac, și puteam... Dar, am 

dorit să se păstreze o regulă stabilită de către președintele Consiliului și mi se pare 

normal să fie stabilită și respectată.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu aș vrea să închidem acest subiect legat de cum au fost transmise hârtiile. Cu 

părere de rău, încă odată îmi cer scuze în numele colegilor, dacă a fost o eroare sau o 

omisiune din partea lor. Nu-mi dau seama. Să știți că eu am crezut că odată ce este 

afișat pe site-ul Consiliului, de unde și ,,Observatorul” a putut publica acel material și 

foarte bine a făcut, odată ce s-a transmis către majoritatea consilierilor județeni, am 

crezut că toată lumea are cunoștință despre proiect. Dacă ați vrea să știți și mai multe 

detalii, v-aș ruga frumos să vorbiți cu colegul dumneavoastră, domnul Ciolac. 

Inițiativa acestui proiect i-a aparținut - a plecat de la localitatea Slănic. Iar din punctul 

meu de vedere, faptul că nu aveți coeziune în organizația dumneavoastră, nu ar trebui 

să ne afecteze pe noi, ceilalți.  

Cu părere de rău că nu sunteți de acord cu acest proiect și cu părere de rău că nu 

sunteți de acord cu Ploiești, să știți că ,,Parcul Bucov” a devenit, după ,,Sala 

Sporturilor”, al doilea centru de atracție pentru ploieștean. Dar nu este o problemă, noi 

vă respectăm decizia și chiar vă apreciez comentariile, în afară de cel unde nu ați avut 

dreptate și credeți-mă, dacă ați solicita mai multe informații sau dacă v-ați documentat 
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dumneavoastră personal și ați vedea ale cui sunt cele două restaurante din Parcul 

Bucov, pentru că eu chiar cunosc persoana și este o persoană care are mai multe 

businessuri, inclusiv pe morărit și pe distribuție alimente, care nu are nicio legătură cu 

persoana pe care dumneavoastră ați menționat-o, din acest motiv și stupefacția mea. 

Dar este dreptul dumneavoastră să nu votați și să considerați de cuviință că este bine 

ca celelalte localități să aibă de suferit. Vă respect în aceeași măsură.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, domnule președinte: unu - coeziunea grupului să știți că există. Poate în 

aparențe apare că nu există. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În aparențe apare. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, poate că apare. Dumneavoastră ați analizat dintr-un anumit punct de 

vedere, cu totul și cu totul altfel este coeziunea grupului. 

Doi: mi-am cerut scuze de la început, primarilor, membrilor localităților 

respective, pentru această abținere a mea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este perfect. Vă mulțumesc! 

Dacă mai sunt alte comentarii? Domnul Ciolac, vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

M-ați prezentat de atâtea ori încât trebuie să zic și eu ceva. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunteți liderul de grup. 

 

Dl Dan Ciolac 

Deci, lăsați asta cu coeziunea grupului. Coeziunea grupului există. Domnul 

coleg a spus că nu a primit în mod oficial... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Răducanu. 
 

Dl Dan Ciolac 

Domnul coleg al nostru, Răducanu, nu a primit materialele în mod oficial. Este 

adevărat că eu am venit și am susținut, da, anumite proiecte, ceea ce este și normal, 

corect, asta ne este menirea. Am avut și deschiderea și...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu am fost de acord cu dumneavoastră... 
 

Dl Dan Ciolac 

Pentru că, domnul președinte a înțeles că sunt niște situații deosebite și trebuie 

să facem ceva. De fapt, tot subiectul se rezumă la alocarea sumei de 321 mii, către 

Ploiești. Aici este de fapt toată treaba și fiecare acum vede cum dorește.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

 

Dl Dan Ciolac 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc și eu.  

Bun. Dacă nu mai sunt alte comentarii vă supun la vot, mai întâi amendamentul 

pe care vi l-am făcut, legat de localitățile: Cocorăști - care nu mai primește cei 50 mii 

și cele două localități: Măgurele și Dumbrava - cu câte 150 mii. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus cu 

34 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Am înțeles. Cu o abținere, amendamentul a trecut. 
 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu am nimic cu amendamentul. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum hotărârea în integralitatea ei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

,,abținere”  (domnul consilier județean Răducanu Nicușor). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu o abținere, proiectul a trecut. 

Vă mulțumesc! 

Proiectul nr. 6 este vorba de - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 

măsuri referitoare la asocieri ale județului Prahova cu localități din județ în vederea 

realizării unor obiective de interes public”. 

 

(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian participă la lucrările ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu rugămintea la dumneavoastră, aș avea și aici un amendament, legat de 

Bucov. În această dimineață am primit un telefon de la Primăria Bucov. Proiectul se 

referea, așa cum ați primit materialul, la Parcul memorial ,,Constantin Stere”, la 

Spitalul orășenesc Sinaia, la comuna Salcia și amendamentul pe care eu vreau să vi-l 

fac...  

Am o întrebare: din partea Direcției tehnice, am acel amendament?  

Nu. O curiozitate: doamna Joenel este la serviciu?  
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Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Este. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea să o chemați. Vă mulțumesc! 

Referitor la Bucov. Da, domnul primar a trimis în această dimineață, o 

solicitare, referitoar la proiectul de hotărâre pe care l-am avut, legat de asociere, și să 

mute suma pe care dumnealui a spus că nu reușește să o cheltuie în timp util, adică 

până la sfârșitul anului, către altă destinație.  

 

Dna Maria Dovâncă 

70 mii lei 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, cei 70 mii lei, de la obiectivul ,,Modernizare Strada Ion Grigorescu, comuna 

Bucov” la  obiectivul ,,Lucrări de reparații și întreținere, Strada Industriei, sat Bucov, 

comuna Bucov”. Acesta este amendamentul pe care vi-l supun atenției.  

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vi-l supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus cu 

35  voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum hotărârea în integralitatea ei, pentru modificarea acestor titluri sau 

acestor sume repartizate.  

La Sinaia este un caz deosebit - au primit bani din altă sursă de finanțare, de la 

Ministerul Sănătății, și vor redistribuirea sumei pentru alte obiective - cei 47 600.  

Dar, cred că ați citit proiectul. L-ați primit pe acesta, domnule Răducanu? 

Acesta a fost transmis? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

M-ați întrebat în glumă? 

M-ați întrebat în glumă acum sau voiați să vedeți dacă s-au primit? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu glumesc. Voiam să știu dacă s-a primit sau a fost doar la acel punct. 
 

Dl Nicușor Răducanu 

Doar la acela am spus.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar la acela.  

Bun. Mulțumesc! 

Atunci hotărârea în integralitatea ei. 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 foarte mult! 

Proiectul nr. 7, care este de fapt fostul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu și al unor instituții de sub autoritatea Consiliului 

Județean Prahova pe anul 2019”. 

Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun... 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Avem un amendament și la rectificare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Amendamentul de la rectificare, așa este.  

Mulțumesc, doamna Joenel. Nu găseam amendamentul pentru Bucov. L-au scris 

doamnele de la economic în aceeași... Este vorba despre cei 70 mii. Da? Este perfect. 

Mulțumesc! 

Dar, aș vrea să luați și dumneavoastră loc, în caz că mai sunt necesare alte 

detalii.  

Mulțumesc! 

Bun. Și amendamentul pentru acest proiect este ceea ce v-am citit: retragerea 

sumei de 50 mii de la Cocorăștii Colț, pentru obiectivul ,,Construire drum acces”; 

alocarea a 150 mii la localitatea Dumbrava pentru obiectivul ,,Reparații exterioare 

Școală generală”; alocarea sumei de 150 mii către localitatea Măgurele, pentru 

,,Înființare parc agrement”; redistribuirea sumei de 70 mii de la strada Ioan 

Grigorescu, Bucov, la ,,Lucrări de reparații întreținere Strada Industriei, sat Bucov”; 

de alocarea sumei de 20 mii reprezentând sprijin financiar pentru Parohia Iordăcheanu 

fila Mocești.  

Și propunem suplimentarea sumei de 270 mii, prin redistribuirea de la capitolul 

51.02 ,,autorități publice și acțiuni externe, cheltuieli personal”, influențele pe capitole 

se prezintă astfel: la 51.02 „autorități publice și externe” minus 270 mii, la capitolul 

,,învățământ” 150 mii - ce am avut noi cu Școala de la Măgurele; la ,,cultură,  recreere 

religie” transfer de capital acordat în baza contractelor de parteneriat sau asociere la 

capitolul 59, ,,susținerea cultelor” - capitolul 59.12 și la ,,transporturi” transferul de 

capital 51.02.  

La fiecare dintre ele, la ultimul capitolul transferul de capital acordat în baza 

contractului de parteneriat, minus 50 mii, pentru că i-am luat de la Cocorăștii Colț.  

Îmi pare foarte rău pentru aceste amendamente, pentru că eu le-am susținut când 

au apărut pe ultima sută de metri, cel puțin Dumbrava și Măgurele. Nu știam că este o 

întreagă poveste legată de rectificarea bugetului în integralitatea lui.  

Deci, acesta este amendamentul pe care vi-l propun, astfel încât să se regăsească 

și în bugetul nostru ceea ce am votat la punctul legat de asocieri. Am luat banii de la 

anumite capitole, astfel încât să putem să-i repartizăm pe capitolele unde facem 

asocierea.  

Dacă în legătură cu acest amendament sunt necesare clarificări? Dacă nu, vi-l 

supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus cu 

33 voturi „pentru”.  

(Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și Sprîncenatu 

Nicoleta nu au participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și hotărârea de rectificare a bugetului, în integralitatea ei. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 

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

(Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și Sprîncenatu 

Nicoleta nu au participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Și acum să continuăm cu punctul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova 

referitoare la administrarea unor bunuri imobile ce aparțin domeniului public al 

județului Prahova”. 

Vă rog, doamna Livia Barbălată! 

 

Hermina Adi Bîgiu  

Este la București. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este la București, la doamna Sirma Caraman. 

Vă rog! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

După cum se știe, Direcția de Protecția Copilului desfășoară un proiect pe 

fonduri europene, pentru închiderea Centrului de la Sinaia. Avem acolo niște bunuri 

imobile a căror situație juridică trebuie reglementată, respectiv trebuie completată 

hotărârea cu niște prevederi referitoare la administrare. Menținerea administrării să fie 

pe o perioadă cât să acopere sustenabilitatea proiectului și datele de identificare ale 

imobilului trebuiau modificate - nu a fost înscrisă corect denumirea respectivului 

centru.  

Acestea sunt modificările. Hotărârile sunt vechi, din 2011 și din 2017 - cele 

asupra cărora intervin modificările. Au fost cerute clarificări în etapa de verificare 

administrativă a cererii de finanțare și lucrul acesta a condus la inițierea acestui proiect 

de hotărâre.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc mult, doamna secretar. 

Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 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. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în 

folosință gratuită a unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, 

situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4”. 

Vă rog! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate își desfășoară activitatea în 

cadrul clădirii administrative. A primit, inițial, în anul 2018 o suprafață mai mare. Au 

solicitat restrângerea suprafeței, astfel încât am dat curs solicitării dumnealor și se 

reduce spațiul atribuit, de la 6 camere, la 3 camere. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la 150 m la 73 m. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

La 48,3 spații de birouri și 24 spații în comun, 73 în total. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Virgulă 25. 

 Este o Agenție care funcționează sub Ministerul Mediului. 

Dacă sunt comentarii la acest punct? Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, domnule președinte, undeva în solicitarea lor, specifică faptul: neavând 

posibilitatea de a plătii... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Neavând posibilitatea de a plăti utilitățile, să nu le plătească. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că ei nu folosesc deocamdată aceste încăperi...  

Știu, dar nu în totalitate și au spus că mai bine reducem această suprafață, astfel 

încât să poată să acopere cheltuielile.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Articolul 3 - prevede plata utilităților… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Se bate cap în cap cu imposibilitatea lor de a plăti utilitățile. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum vă spunem un lucru: noi, oferim către toate Agențiile de interes atât 

național, cât și județean, spații. Chiria este zero, este cu titlu gratuit, dar utilitățile, cum 

și Primăria Ploiești, cât timp a avut aici birouri, da, a plătit utilitățile pentru spațiile 

aferente. Să știți că și Curtea de Apel plătește cotă parte a utilităților. Toată lumea, 

până și Biblioteca, deși este instituția noastră și își are sediul în clădirea noastră, 

plătește utilitățile -așa este normal. Să știți că cei de la Curtea de Conturi verifică și 

aceste aspecte, deci, nu avem cum să le... Dacă nu pot să plătească, să-și găsească în 

altă parte unde, nu știu, poate sunt scutiți și de plata utilităților, deși îmi este foarte 

greu să concep că cineva poate să folosească un bun al altcuiva și să nu plătească 

absolut nimic pe el - cu părere de rău, da?  

Deci, noi putem să le facem solicitarea, să le ducem la îndeplinire solicitarea, 

astfel încât dumnealor să aibă cheltuieli mai mici cu plata...  

Se calculează la suprafață, bineînțeles.  

Dacă nu sunt alte întrebări, 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! 

Proiectul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea structurii 

organizatorice și a numărului de posturi pentru DGASPC Prahova”. 

12 posturi, parcă? 

Vă rog! 

 

Dl Viorel Călin 

11 posturi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

11. 

Care spuneți că nu s-au desființat și au trecut către?  

 

Dl Viorel Călin 

Aceste posturi s-au desființat efectiv. Conform hotărârii de Guvern nr.  

797/2017, pentru aparatul propriu al Direcției, se aprobă un număr de posturi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Viorel Călin 

Noi ne-am încadrat în acest număr și cu această ocazie am desființat 11posturi 

vacante. În afară de această modificare, am mai făcut unele modificări în funcție de 

legislație, dar și altele care nu au fost impuse de legislație, ci de strategia pe care  ne-

am asumat-o și noi la nivel județean și mai departe la nivel național și european.  
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S-a închis un Centru de plasament, este primul centru pe care îl închidem - am 

mai spus și cu alte ocazii că până în 2021 trebuie să închidem toate centrele de copii. 

Copiii vor fi mutați în sistem maternal sau în case de tip familial. Am început cu 

Centrul de plasament ,,Sfânta Filofteia” de la Câmpina, unde toți copii au mers la 

asistent maternal și în clădirea care a rămas, funcționează un centru de recuperare 

pentru copii cu dizabilități, iar ceilalți copii care mai sunt, sunt în patru case de tip 

familial, în comuna Brebu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt de foarte mult timp acolo, acele căsuțe. 

 

Dl Viorel Călin 

Sunt de foarte mult timp și în anii următori cam așa vor trebui să locuiască toți 

copii care vor mai rămâne în sistem. O să urmeze în perioada următoare alt Centrul de 

la Câmpina, dar asta o să vorbim la următoarea modificare a organigramei. 

Mai departe, Centrul de primiri în regim de urgență din Ploiești ,,Cireșarii” - a 

apărut o modificare legislativă - și Centrul acesta nu poate să aibă o capacitate mai 

mare de 30 de copii. El avea capacitatea de 50. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

50. 

 

Dl Viorel Călin 

Oricum, copii n-au fost în ultima perioadă mai mulți de 25, i-am redus 

capacitatea, și pentru spațiile care au rămas am mutat centrul maternal care 

funcționează la Vălenii de Munte în prezent, îl mutăm în Ploiești - să fie cât mai 

aproape de noi, și am înființat și două locuințe pentru victimele violenței domestice. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tot aici la ,,Cireșarii”. 

 

Dl Viorel Călin 

Având în vedere că derulăm  și proiectul cu Agenția Națională pentru Egalitate 

de Șanse și practic acest Centru va fi transformat într-un complex de servicii.  

În afară de aceste modificări din structura centrelor, în cadrul aparatului propriu, 

în afară de desființarea celor 11 posturi, am reorganizat un pic activitatea a trei 

servicii: unul a fost desființat ca urmare a preluării atribuțiilor în mare parte de către 

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ceea ce voiam să spun: nu mai plătim noi, plătește AJPIS-ul. 

 

Dl Viorel Călin 

Plătesc ei direct, având în vedere că mare parte din banii din bugetul nostru erau 

bani care efectiv... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Treceau. 
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Dl Viorel Călin 

 … și automat o parte din atribuții au fost preluate de către alt compartiment, 

care exista deja - relații cu publicul. Și două servicii le-am reorganizat pentru 

eficientizarea activității, au fost desființate și activitatea a fost comasată la un singur 

compartiment. Și, în mare, cam acestea sunt modificările. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Aveți avizul Ministerului Muncii?   

 

Dl Viorel Călin 

Este.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și ANFP? 

 

Dl Viorel Călin 

Momentan nu avem nevoie de el. Conform Codului administrativ nu mai e 

nevoie de acest aviz. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine.  

 

Dl Viorel Călin 

Am trimis materialul spre consultare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine. 

Vă rog, dacă sunt întrebări? 

Da, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, domnule președinte, am fost numit la Consiliul județean, în  

Consiliul de Administrație de la Breaza. Și aici vreau să vin cu o mică problemă care 

are legătură oarecum cu această temă de astăzi. 

V-a solicitat și doamna Popovici să facem, să redactăm -și eu m-am oferit ca 

mâine, poimâine, să merg la doamna secretar-, să redactăm o hotărâre de Consiliu 

județean, privind creșterea...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Un proiect de hotărâre. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Un proiect de hotărâre de Consiliu județean privind creșterea acelei alocații de 

60 lei, care este valabil din 2015...  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Burse speciale. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Burse speciale care este valabilă din 2015 și care se dă, -mă refer la Breaza și în 

celelalte școli- în special celor care sunt bolnavi și sunt mai departe, au probleme cu 

transportul în aceste școli... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...să mărim la 100-120 lei. 

Am fost întrebat dacă avem bani. Am întrebat și eu Direcția economică și 

bănuiesc că avem, dat fiindcă s-au întors cei 4 milioane lei de la Ploiești. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trebuie văzut impactul - despre câți copii este vorba și ce sumă ar însemna.   

Vă rog, doamna Erji! 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Eu știu că este alocat un procent de 15% pentru fiecare Școală specială. Acest 

procent este repartizat copiilor care primesc bursele, deci, în 7 școli sau 6 școli cred că 

sunt până în până 100 de copii care primesc aceste burse.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, sunt 720 de copii, procentul de 15% înseamnă 109 copii. 

109 copii înseamnă o creștere făcută pe 8 luni, că în perioada aceasta ei merg la școală 

și se plătește, înseamnă undeva la 200... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este vorba de câte zile are anul școlar, presupun.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Da, am luat și eu 8 luni de zile, aproximativ. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu dacă au 4 luni de vacanță, dar... 

 

Dl Adrian Ionică 

37 de săptămâni. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader  

37 de săptămâni - vă spune colegul dumneavoastră. 
 

Dl Nicușor Răducanu 

 Reprezintă o valoare de 320 de euro pe lună, valoarea acestei... pentru toți cei 

108 copii. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Cred că nu va fi nici cea mai mică problemă. 

Aștept să inițiați acest proiect de hotărâre de consiliu.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 E bine că am ridicat această problemă aici, ca să audă toți colegii ca să…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corect și este binevenită propunerea.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc. 

Cu privire la proiectul care a fost prezentat de domnul director de la DGASPC - 

privind modificarea structurii organizatorice și a numărului de posturi la DGASPC, 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Dna Simona David 

Eu am spus că nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a menționat că la acest punct nu participă la vot doamna Simona David. Și  

doamna Ardeleanu, cum nu a participat la punctele: 3, 7 și 10 - acesta despre care 

facem referire, iar doamna Nicoleta Sprîncenatu la proiectul numărul 7 - aici fiind 

vorba de rectificarea de buget a Consiliul județean Prahova.  

 

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

 (Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona nu 

au participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. 

Proiectul nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea componenței 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova”. 

 Doamna Luminița s-a întors de la spital? 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Este vorba de modificările ... în cadrul membrilor Consiliului județean și s-au 

redistribuit funcțiile de membru și de supleant ale colegilor consilieri care fac parte din 

Comisia tehnică. Acestea sunt modificările. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Presupun că ați avut o discuție cu domnii consilieri. 
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Dna Luminița Sînziana Iatan 

Da. Avem punctul de vedere al Comisiei de specialitate. În baza lui am făcut 

această modificare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem și referat?  

Bun. Perfect. 
 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Pentru că sunt nominale persoanele respective cu drept de vot. Sunt trecute 

nominal în hotărâre.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Dacă sunt 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 foarte mult! 

12 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Prahova, în 

calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor - Prahova””. 

Am suplimentat suma de la 250 mii la 300 mii, dacă nu mă înșel eu, ca urmare a 

creșterii activității acestei instituții.  

Anul acesta sperăm să putem să le donăm o mașină de la Consiliul județean. Ei 

trebuie să meargă pe teren și credeți-mă, trebuie să facă această activitate de control 

asupra modului cum își desfășoară operatorul programul de salubritate.  

Avem diverse sesizări, avem o singură mașină la acest ADI, avem 11 angajați, 

dar trebuie să mergem, împreună, pe teren, să verificăm cum se desfășoară activitatea. 

Chiar astăzi am primit o solicitare din partea comunei Sângeru. 

Deci, rugămintea este: noi am aprobat această modificare în cadrul ADI…  
 

Dna Silvia Constantinescu 

Da, avem hotărâre AGA din aprilie, dar nu am avut bani până acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În aprilie am dat hotărârea AGA, dar nu au fost bani pentru suplimentarea de la 

250 mii la 300 mii, plus că multe primării nu și-au plătit cotizația. Au invocat diverse 

motive -că nu au avut bani-, sperăm ca în acest ultim trimestru să își plătească și 

dumnealor cotizația, pentru că avem mare nevoie. 

Vă rog, domnul Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Le alocăm acum banii aceștia, dar rugămintea mea ar fi să luăm și măsurile 

necesare cu privire la colectarea deșeurilor și aici mă refer în special..., cele generale le 
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știm, cele menajere știm că este o problemă la nivelul întregului județ, dar apare o 

problemă care după câte știu... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru colectarea selectivă. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Da. După câte știu, vom fi și penalizați, taxați, foarte rău să zic așa, în această 

problemă cu colectarea deșeurilor selective. Și aici există mari deficiențe la ridicarea 

lor, dar și la faptul că nu au, după cum spun dânșii, pentru că am fost și am avut o 

discuție, de a le duce undeva. Și aici mă refer, de exemplu, la deșeurile din sticlă - nu 

au mai fost ridicate în anumite zone de mai mult de jumătate de an sau dacă au fost 

ridicate o dată pe anul acestea.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Știu acest subiect. Doamna Constantinescu vă poate răspunde cel 

mai bine.  

Da, este fracția cel mai puțin valorificată. Pet-urile se valorifică foarte ușor, la 

fel și cartoanele - ele sunt cele mai atrăgătoare pentru operator, pentru că le valorifică 

imediat, în schimb sticla este mai puțin atrăgătoare ca și deșeu, dar vă spune și așa 

există... 

 

Dna Silvia Constantinescu 

Chiar și așa, fluxul de sticlă este clar stabilit - merge la stația de sortare, intră în 

sarcina operatorului de la stația sortare să identifice un alt valorificator, iar în situația 

în care nu identifică, împreună cu OIREP-urile  acoperă costurile pentru colectarea 

sticlei. Deci, operatorul de colectare primește bani de la  OIREP, pentru colectarea 

sticlei este o metodologie introdusă de curând, încă nu a intrat în vigoare deci, nu mai 

are nici un motiv. O duce la stația de sortare. Treaba de a găsi un valorificator  pentru 

sticlă rămâne la…. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Până în acest moment ei nu erau tentați să o ridice, acum că vor primi bani se va 

remedia. Era o problemă în legislație, pentru că sticla nu știau unde trebuie să o ducă 

efectiv. O vor duce la stația de sortare și de acolo vor primi banii pentru colectarea ei. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Acum, mai ales dacă le dăm în folosință și o mașină și asta ar trebui să-i... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Celor de la ADI. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Cei de la ADI să-și facă mult mai mult treaba și să meargă mult mai mult pe 

teren să vadă cum se face. La ora actuală știți cum se face? Colectarea, mai ales la 

sticlă se face cu mașinile de la gunoiul menajer.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Ceea ce nu este în regulă pentru că are o greutate... 

 

Dl Cristian Dumitru 

Și se poate urmări foarte ușor lucrul acesta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Da. 

 

Dl Cristian Dumitru 

În foarte multe zone, inclusiv în Ploiești... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vom avea în vedere să... 

Nu, chiar este o problemă. Pentru celelalte am găsit niște variante de lucru, 

pentru celelalte fracții, dar pentru sticlă a fost o problemă și știu că și la Câmpina am 

fost săptămâna trecută și aceeași problemă era invocată de către domnul primar și de 

către consilierii dumnealui.  

Da, a fost o problemă. Cred că se va remedia cu această ordonanță apărută. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Nu, dar este păcat pentru că oamenii ușor, ușor încep să se obișnuiască să ducă 

în containere, pentru că au apărut în toate localitățile containerele acestea pentru 

deșeurile selective, dar dacă le găsesc de fiecare dată pline, dacă văd lucrul acesta, că 

acestea se colectează odată cu deșeurile menajere... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu mai sunt tentați să le colecteze selectiv. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Ce rost are? Pentru ca să le duc în aceste containere, trebuie să le urc într-o 

mașină, să le pun într-un căruț, să mă deplasez 500 metri, un kilometru sau cât este, 

dar dacă...  

Și mi-au spus oamenii: domnule, dar de ce să le mai ducem acolo? Pentru că 

oricum le strânge amestecat.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ceea ce nu este normal. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Și atunci le pun în containerul pe care îl am în fața porții, nu mă mai duc nici eu 

și am rezolva problema așa. 

Cred că nu-i o rezolvare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, chiar nu este. 

Vă rog, domnul Neaga! 
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Dl Gheorghe Neaga 

Domnule președinte, văd aici că în hotărâre se face propunerea: cu ridicarea 

acestei valori la 300 mii lei, pentru anul 2019. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Având în vedere că spuneați dumneavoastră că ADI va avea mult mai mult de 

muncă de aici încolo și eu am avut o discuție la ADI, cu domnul director, și mi-a arătat 

că nici hârtie de scris nu aveau… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

…v-aș propune ca această cotizație de 300 lei să se aplice începând cu 2019 - 

adică să fie măcar valabil și în 2020 să putem modifica pe urmă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Doamnele de la Economic, eu știu că odată... Noi, în fiecare an, la început de an, 

prin aprobarea bugetului, aprobăm și sumele pentru cotizație. Anul viitor presupun că 

va intra cu 300 mii lei... 

 

Dl Răducanu Nicușor 

Domnule președinte, dacă îmi permiteți! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Solicitarea a fost făcută doar pentru 2019. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar pentru 2019. 

 

Dna Sivia Constantinescu 

Și hotărârea AGA este pentru 2019. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci vom vedea noua Hotărâre AGA și vom vedea ce se întâmplă. Cu părere 

de rău. 

 

Dl Răducanu Nicușor 

Domnule președinte, referitor la această problemă. Dumneavoastră spuneți că a 

crescut activitatea la ADI Deșeuri. În documentele aferente și atașate, trimise prin 

email, apare că acești 50 mii sunt pentru plata unei societăți care să întocmească 

regulamentul intern și contractele aferente cu cei care...  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. 

 

Dl Răducanu Nicușor 

Deci, așa... Uitați, verificați documentația! 

 

Dna Silvia Constantinescu 

În Ordonanța nr. 74, de punere în aplicare pentru colectare selectivă și tarifele 

distincte se impune ca un prim document, întocmirea regulamentului de salubrizare, 

actualizarea lui.  

Colegii de la ADI, într-adevăr, și primul regulament de salubrizare l-au 

contractat cu firma de consultanță și actualizarea lui după normativul  din 74, ei într-

adevăr au făcut contract cu o firmă de consultanță. Deci, modalitatea de întocmire a 

unui regulament de salubrizare pe întreg județul nu e chiar atât de simplă. O parte din 

acești bani vor fi folosiți pentru plata acestui regulament actualizat, iar o parte pentru 

funcționare. 

 

Dl Răducanu Nicușor 

Deci, înseamnă că anul viitor vom avea tot 250 mii. Am terminat cu 

regulamentul, s-a rezolvat, gata. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a zis că este doar pentru anul 2019, dar eu cred că trebuie să intensificăm 

activitatea, dacă mă întrebați pe mine, pentru că primăriile solicită acest lucru, am 

înțeles. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Dar nu au bani de motorină, domnule președinte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Nu au de nici unele și noi cerem degeaba dacă nu le creăm și condiții. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să se descurce, sunt sigur.  

Dacă mai sunt alte probleme la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vi-l 

supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

(Doamna vicepreședinte, Sfîrloagă Ludmila s-a retras de la lucrările ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 
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 Proiectul nr. 13 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 138/2018 referitoare la aprobarea 

documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului 

integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești””.  

 

 (Domnul consilier județean Pîrvu Ionel s-a retras de la lucrările ședinței). 

  

 Dna Silvia Constantinescu 

 Este vorba de proiectul depus pe fonduri europene, pe Axa 8. În 2018, când am 

avut devizul general, proiectantul la nivel de SF nu a ținut cont de creșterea pe 114, și 

la ultima clarificare pe care noi am avut-o… Nu, era la nivel de SF. Noi nu am avut 

liste. Nu am putut să verificăm și atunci ADR-ul a spus: există posibilitatea să mărim 

valoarea proiectului eligibilă, astfel încât această creștere pe 114 să fie eligibilă. În 

acest sens i-am solicitat proiectantului un draft, un deviz. Valoarea proiectului evident 

a crescut de la 6 682 784 la 7 400 000, cheltuială eligibilă în totalitate, dar cota noastră 

de cofinanțare evident că a crescut de la 133 655 la 149, doar 2%. Am mers pe această 

cale pentru că deja avem probleme în licitații. Ele sunt subevaluate... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu se prezintă nimeni la licitații. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Oare de ce? 

 

 Dna Silvia Constantinescu 

 Din aceste subevaluări făcute. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din aceste subevaluări sau din faptul că nu mai există constructori. Fără 

supărare, este... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Subevaluările reprezintă - în primul și în primul rând.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stimate domn, să știți că am majorat tarifele pentru diverse lucrări și servicii la 

Consiliul județean, destul de mult, și nu s-au prezentat. Dacă lucrările sunt mici - 200 

mii lei-, nu vin, nu participă, nu sunt interesați. Să știți că am avut chiar zilele trecute 

surpriza ca un constructor din Prahova să refuze să vină la deszăpezire și a spus: am 

destul de lucru, nu mă mai interesează. Ce pot să vă spun. Și este un constructor mare, 

nu vorbim de... Nu avem soluții. Aici este problema cu acest proiect depus, pe care noi 

l-am avut depus la ADR. 

 

 Dna Silvia Constantinescu 

 Din 2017 - atunci am avut și hotărârea cu indicatorii. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exact, iar celălalt proiect, ,,Ambulatoriul de la Județean”, este deja trimis la 

Minister și cred că va fi semnat zilele următoare. Dar acest proiect la Obstetrică a avut 

nevoie de aceste două hotărâri, că mai urmează o hotărâre cu privire la modificarea cu 

Ordonanța nr. 114.  

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Vă dați seama că dacă mai durează încă doi ani de zile… Păi, cu Școala... 

Școala de la vest? Va trebui din nou să mărim valoarea manoperei, astfel încât să intre 

pe piață. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este corectă afirmația, așa este. Sperăm să dăm drumul la licitație, imediat cum 

aprobați, cu clauză suspensivă. Să nu așteptăm semnarea contractului de către 

Minister, noi să derulăm procedura de achiziție și în momentul când avem și contractul 

de finanțare semnat deja, să dăm ordinul de începere, pentru că este proiectare și 

execuție. Noi, în acest moment, suntem la stadiul de SF.  

 Mulțumesc! 

 Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun 

la vot. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Punctul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 126/2019 referitoare la aprobarea proiectului 

,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al 

Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești””. 
 

Dna Silvia Constantinescu 

2% se majorează… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Se majorează cota de 2%, -de la 133 la 149 mii lei-, aferentă proiectului care 

tocmai s-a majorat de la 6 600 000 la 7 200 000, parcă.   

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

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 15 - ,,Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 

bugetul județului Prahova pe anul 2019, în vederea finanțării activității de prevenire 

și combatere a corupției, ce urmează a fi realizată prin Direcția Generală 

Anticorupție”. 
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În fiecare an, începând cu 2016, am avut un astfel de proiect. Suma alocată a 

fost mereu aceeași - 10 mii lei, pentru tipărirea unor materiale care vor fi distribuite în 

școli, licee, cu ajutorul Direcției Generale  Anticorupție. Este un proiect al dumnealor 

pe care noi l-am susținut financiar, în fiecare an, cu suma de 10 mii lei. 

 

Dl Dan Ciolac 

Niște materiale care enervează pe unii, dar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta este o altă problemă. Este bine ca la nivelul... 

 

Dl Adrian Ionică 

Facem prevenție și educație. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact: prevenție și educație. 

Este bine să înceapă de la o vârstă fragedă. Eu cred că este un lucru bun să-i 

sprijinim - dacă mă întrebați.  

 Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 16 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi din 

Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 134/2016 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului județean Prahova în AGA la societățile la care acesta 

are calitatea de acționar” - este proiect inițiat de către subsemnatul. 

O situație pe care nu am anticipat-o, vă spun sincer. În mai multe localități din 

județul Prahova să știți că deja a fost dată o astfel de hotărâre.  

Doamna Alina Tincă, spuneți!  

Urmare a Codului administrativ... 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

…în anul 2016, prin hotărârea nr. 134, au fost numiți consilieri județeni, în 

calitate de membri AGA la Societatea ,,Hidro, însă, urmare a apariției Codului 

administrativ, articolul 175, se prevede în mod expres că județul este reprezentat de 

drept, în adunările generale la ADI-uri și operatorii regionali și locali de servicii 

comunitare de utilități publice, de către președintele Consiliului județean. Acesta poate 

delega această atribuție, vicepreședinților sau altor persoane din cadrul aparatului. 

Drept urmare, domnul consilier județean Neaga și domnul consilier județean Pințoiu, 

își pierd de drept calitatea de membri în această Adunarea Generală... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, mai spuneți o dată: deci nu și la Societățile Comerciale? 
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Dna Alina Georgiana Tincă 

Nu. Am specificat: numai la ADI-uri sau la operatorii regionali de servicii, de 

furnizare. Deci, la celelalte Societăți Comerciale rămân în vigoare prevederile... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai ales că nu sunt plătiți.  

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Este o situație de excepție. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O sarcină în plus. 

 Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la 

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

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Suplimentarele: 

Proiectul nr. 18 - ,,Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 

bugetul județului Prahova pe anul 2019 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””. 

Este vorba de faimoasa noastră rețea de distribuție a gazelor. ,,Transgazul”, să 

știți că are deja finanțare. Nu au vrut să demareze licitația până când noi nu avem 

Studiu de fezabilitate și avizat la Ministerul Economiei. De patru ori a fost reluată 

licitația pentru acest studiu de fezabilitate, de către liderul de asociere, Primăria 

comunei Vărbilău. De patru ori, credeți-mă. Până nu s-a majorat suma, au plecat de la 

700 mii lei, inițial, și au ajuns undeva la un milion și cât, doamna Fabioara? 

 

Dna Fabioara Ionescu 

1 milion … 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și au ajuns la... 

Da. Deci, vreau să vă spun că în acest moment eu am înțeles ce se întâmplă cel 

puțin în acest domeniu - nu mai există proiectanți. Nu s-au prezentat. Consultau 

materialul pe SEAP. Domnul primar era încântat. Spunea: sigur doi - și nu se prezenta 

nimeni. Și în sfârșit această asociere a reușit prin liderul ei, Primăria comunei 

Vărbilău, să adjudece SF-ul și pentru a putea semna contractul trebuie să avem 

sumele. Noi ne-am angajat că vom sprijini cu 700 mii lei, iar fiecare localitate, în 

funcție de... Da, vor achita împreună diferența. Cel mai mult am înțeles că Slănic este 

cu 30 mii ei. Este singurul oraș și este și… Stația, SRM-ul, va fi construită la Vărbilău, 

de unde va pleca atât către Slănic, către: Aluniș, Bertea, Ștefești și în jos până la: 

Dumbrăvești, Vâlcănești, Cocorăștii Mislii.  
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Așa este proiectul. Bine, așa este gândirea, SF-ul, sigur... am analizat și eu un 

pic: dacă studiul de fezabilitate costă atât, mă întreb cât va costa lucrarea efectiv.  

Am stat să mă gândesc, dar eu vă spun că trebuie să avem...  

Avem autorizația de construire, doamna…? 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Încă nu este depusă documentația de ,,Transgaz” , mă scuzați, de către asociația 

de dezvoltare pentru firma componentă…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar la ,,Transgaz” avem... 

Avem Certificatul de Urbanism. 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

A fost prelungit, s-a mai dat unul, s-a prelungit. Încă nu s-a ajuns la faza de 

autorizație, pentru că așteaptă să se aprobe acest SF. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, știu. 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Ca să poată să aloce suma ,,Transgazul” pentru întreaga investiție 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Mulțumesc! 

Aș vrea să supun discuției și consultării pentru această lucrare sau și pentru 

lucrările ulterioare, -vorbesc aici de utilități în general, nu numai de gaze-, următorul 

aspect: marea majoritate a lucrărilor care se fac, se fac și pe drumuri asfaltate de un an, 

doi, de zile, sau trotuare reabilitate acum doi-trei ani. Facem în anul acesta, să zicem 

coloana principală, o asfaltăm din nou, o pietruim, punem pavele, venim peste doi-trei 

ani de zile și începem să facem branșamentele - și sunt cazuri „n” și la canalizare și la 

apă și la gaze, probabil că și la electricitate, dacă e cazul, în cele în subteran. Ar trebui 

să luăm în calcul, cum se fac de fapt și în străinătate lucrurile acestea, ca odată cu 

magistrala principală să facem și branșamentele până la limita de proprietate. Prin 

felul acesta rezolvăm două probleme: unu - avem săpătura care totuși se face; avem 

reparațiile ulterioare: asfaltare, pavele sau ceea ce reabilităm după aceea, pe care le 

facem concomitent și pentru coloana principală și pentru branșamente și prin felul 

acesta ușurăm și povara ulterioară a fiecărui abonat în parte, care marea majoritate nu 

se abonează la canalizare, la gaze, din lipsa banilor, pentru că branșamentul de la 

magistrală la el la poartă, la limita proprietății, costă foarte, foarte mult, ulterior. 

Pentru că, repet, venim, facem magistrala, o reparăm, turnăm asfalt, și peste un an, doi 

de zile, când vrea să se branșeze, trebuie din nou spart asfaltul, spart eventual 

trotuarul, sau cu siguranță trotuarul, și așa mai departe. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Să prindem branșamentele efectiv 

Să știți că sunt anumite proiecte, care includ branșamente, cel puțin la apă și la 

canalizare, și alte proiecte… Acum depinde și cum… 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Conductă de medie presiune, ea are SRM-ul, din SRM vor porni rețelele de 

distribuție efective. Acum rămâne... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Păi noi, aici, vorbim despre rețelele de distribuție, doamna Arhitect șef. 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Pentru aceea încă nu s-a luat încă certificatul, de aceea se poate lua o dată, de 

regulă așa se vine la autorizație, cu tot cu branșamente stradale. Am avut și la apă și la 

gaze. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Se poate. Dacă se discută cu proiectantul se poate face cu tot cu branșamente.  

Sunt primării care au tras doar rețeaua și ulterior cetățenii au trebuit să vină cu 

branșamentele, cum ați spus și dumneavoastră, și au spart și drumul și strada și 

trotuarul și pavelele, sau sunt proiecte care vin direct cu branșamente până la limita de 

proprietate, ulterior, cetățeanul se branșează când dorește, dar de la acea limită. Acum 

depinde și cum a fost proiectul întocmit. 

 

Dl Eugen Ionică 

Dacă îmi permiteți să intervin? Să știți că branșamentele reprezintă destul de 

mult ca și cost în investiția de bază, adică dacă ai un milion de lei, branșamentul îți 

valorează undeva între 15 și 20%.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Eugen Ionică 

Deci îți mărește automat costul la investiția de bază. Dacă vrei să te apuci să faci 

să zicem o rețea de canalizare, sau în cazul acesta o rețea de gaze,  evident că fiecare 

locuitor sau fiecare gospodărie vrea să vină să facă branșament la rețeaua de gaze. 

Înmulțiți cu numărul gospodăriilor și o să vedeți că ajungeți la niște valori care sunt 

uriașe, pe care cred că nu și le poate permite cam nimeni să le suporte din capul 

locului. De aceea se optează pentru soluția săracului: tai de mai multe ori, peticești de 

mai multe ori și încerci să faci în varianta aceasta… 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Cristian Dumitru a spus să luăm în vedere și să analizăm și o să-i 

rugăm pe domnii primari, când dau drumul la discuție cu acel proiectant care 

realizează SF-ul, să analizeze ambele variante și până la urmă interesul nostru este să 
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punem la dispoziția cetățeanului. Acum, nu putem să obligăm pe nimeni să se 

branșeze în faza inițială, da., decât cei care au solicitări. 

Dumneavoastră aveți dreptate - s-ar putea să ajungem la niște costuri foarte, 

foarte mari cu înființarea acestei rețele de distribuție de gaze naturale, dar putem să 

analizăm, să vedem ce ar însemna cu tot cu branșamente și ce ar însemna magistrala 

efectiv și sistemul de distribuție și atât. 

 

(Domnul consilier județean Stoian Sorin George s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

Dl Eugen Ionică 

Cred că aici mai intervine și o problemă tehnică. Dacă emiți autorizație, ajungi 

la autorizația de construire și ai emis autorizația de construire pentru rețea, cu tot cu 

branșamente, tu nu te poți abate de la ea și cred că doamna arhitect șef îmi va da 

dreptate.   
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect.  
 

Dl Eugen Ionică 

Va trebui să execuți… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că la recepție vor fi verificate.... 
 

Dl Eugen Ionică 

Și în varianta aceasta… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cum au fost executate. 
 

Dl Eugen Ionică 

... o să ai o mare problemă: nu o să poți să recepționezi așa ceva pentru că nu o 

să ai bani, o să te blochezi în ea. Atâta timp cât fondurile alocate pentru investiții sunt 

insuficiente o să avem această problemă de finanțare tot timpul. Punctul de vedere al 

colegului meu este mai mult decât clar și bine exprimat. Numai că ține de societăți 

normale, care au planuri de dezvoltare, care urmăresc planurile de dezvoltare de a fi  

în  raport cu toate strategiile care sunt elaborate și care alocă cinstit și bine resursele 

financiare, bazate pe studii clare și pe oportunități. 

Atâta timp cât nu se va face această alocare de resurse pe criterii clar stabilite și 

de oportunitate, nu cred că vom putea, și nu este un comentariu politic, nu are nicio 

legătură cu politica… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu am spus absolut nimic 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu cred că se va putea face foarte repede, dacă nu intrăm în această matrice, să 

facem lucrurile să meargă normal.  
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Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc! 

Eu merg că se poate discuta, facem o analiză, vedem ce ar însemna cu 

branșamente proiectul, și ce ar însemna fără.  

 

Dl Cristian Dumitru 

Un lucru vreau să vă mai spun: luați în calcul sau mergeți pe teren să vedeți câte 

lucrări de canalizare au fost făcute, mai ales, care nu s-au branșat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar vă pot spune eu: gradul de branșare este undeva, maxim, la 30%. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Câte lucrări de canalizare s-au făcut și nu se pot face branșamentele, pentru că 

trotuarele au fost făcute prin fonduri europene și cinci ani de zile nu pot să intervină 

asupra trotuarului.   

Da, sunt cazuri reale. Luați în calcul!  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu unde faceți referire? 

 

Dl Cristian Dumitru 

Luați în calcul... 

În mai multe comune.  

Luați în calcul, de exemplu comuna Păulești, unde acum doi ani de zile trotuarul 

s-a asfaltat. 

 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trotuarul nu este pe fonduri europene.  

 

Dl Cristian Dumitru 

Nu vorbesc acolo de fonduri europene. 

Unde s-a asfaltat și acum se bagă canalizare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Singurele fonduri europene... au fost date înapoi la Păulești. 

 

Dl Eugen Ionică 

Arată bine comuna aceea și acum trebuie să spargă totul. Din nou. 

 

Dl Cristian Dumitru 

S-a spart totul, din nou, iar când se vor face branșamentele, va trebui să spargă 

și trotuarele făcute acum doi ani de zile.   
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt dalate, parcă, nu? 

 

Dl Cristian Dumitru 

Da. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pot fi refăcute ușor.  

 

Dl Cristian Dumitru 

Păi nu, dar, avem șanțurile de colectare unde sunt turnate betoane.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnilor, mai avem două proiecte la ordinea de zi! 

Domnule Răducanu, cu scuzele de rigoare, dar... 

Mulțumesc foarte mult! 

Și acum - 18. Cine este de acord cu alocarea? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 19 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 86/01.06.2016 referitoare la participarea 

Județului Prahova la cofinanțarea proiectului ,,Consolidare, restaurare, conservare 

și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mânăstirii 

Zamfira””. 
 

Dna Silvia Constantinescu 

Este vorba de un proiect european cu un contract de finanțare semnat, la 

momentul la care noi am dat contractul de cofinanțare de 2%, valoarea proiectului era 

de 16 623 mii. Între timp proiectul a obținut valoarea de 19 milioane. S-a făcut o 

reevaluare a picturii și a cheltuielilor. Atunci, cota noastră de cofinanțare se ridică la... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A crescut.  
 

Dna Silvia Constantinescu 

391, și s-a mărit și perioada de implementare, cu încă un an - 2021. 
 

Dl Gheorghe Neaga 

391 mii? 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ceea ce înseamnă 2%. Dar, credeți-mă, chiar merită. Acest proiect chiar merită. 

Este vorba de o pictură a lui Grigorescu, este vorba de un complex. Eu spun că ce este 

acolo merită să fie pus în valoare.   

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea să mă ascultați un pic la ,,Diverse”. Este rugămintea colegilor noștri din 

AGA, de la ,,Hidro”, colegii noștri până astăzi, când avem această hotărâre. Am avut 

această…  

 

Dl Gheorghe Neaga 

Dar suntem în continuare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Colegi rămânem, dar nu mai suntem colegi în AGA, la ,,Hidro”, și a fost 

rugămintea dumnealor să vă aducem la cunoștință Decizia nr. 25/22.08.2019, 

conținând măsuri pe care conducătorii entității trebuie să le ia pentru înlăturarea 

deficiențelor constatate de către Curtea de Conturi. 

Aceasta este hotărârea noastră, nr. 25, și informarea referitoare la sentința nr. 

2731/20.11.2017 a Tribunalului Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 

644/14.11.2018, hotărâri pronunțate în dosarul 2829/115/2017.  

Este vorba de o sentință care a apărut ca urmare a unei contestații făcută de către 

un consilier municipal de la Câmpina, doamna Albu, -din acest motiv mă uit la 

dumneavoastră, domnule Nistor-, care a contestat faptul că a fost ședința de AGA 

anunțată cu 30 de zile în prealabil.  

Da, doamna Papuc, eu cred că știți... 

Și de acolo a plecat toată acțiunea în instanță. Ceea ce spune hotărârea de 

instanță, puteți să citiți dumneavoastră și să trageți concluziile. Eu vă spun doar așa: 

prin hotărârea AGA a SC ,,Hidro Prahova” SA, nr. 21/04.11.2016, s-a luat act de 

expirarea mandatului administratorilor statutari ai societății, s-a revocat un membru 

din funcția de administrator și au fost numiți în Consiliul de Administrație al 

Societății, administratori provizorii. De asemenea, AGA a stabilit mandatul provizoriu 

al administratorilor pentru o perioadă de două luni, a aprobat contractele de mandat și 

a împuternicit Consiliul de Administrație cu demararea și desfășurarea procedurii de 

selecție a unui expert  independent, în vederea evaluării și selecției viitorilor membrii 

CA.  

Prin hotărârea nr. 1/19.01.2017 s-a hotărât prelungirea mandatului 

administratorului provizoriu a noului CA, dar nu mai târziu de 29.05. Totodată, au fost 

aprobate acte adiționale la contracte de mandat pentru administratorii provizorii. Prin 

hotărârea nr. 2/19.01, AGA a luat hotărârea extinderii ariei de operare a Societății prin 

înființarea unui număr de 37 de puncte de lucru și actualizarea actului constitutiv al 

Societății, ca urmare a înființării punctelor de lucru. Prin hotărârea nr. 3/08.02, a fost 

aprobat profilul CA, profilul membrilor CA și mandatată conducerea să achiziționeze 

servicii de asistență, consultanță juridică, pentru proiectele finanțate de către Uniunea 

Europeană.  

Aceste hotărâri, în baza sentinței, se pare că au fost desființate prin această 

decizie nr. 644/14.11.2018. Instanța a dispus repunerea părților în situația anterioară. 

Noi, am comunicat cu SC ,,Hidro Prahova” SA, domnii de la AGA au impus în acel 

moment niște măsuri a fi luate de către conducere și duse la îndeplinire. Din ceea ce 

am discutat cu domnul Neaga, în special, pe această temă, dar sunt sigur că are 



43 
 

cunoștință și domnul Pințoiu, dumnealor trebuie să facă niște demersuri, astfel încât 

hotărârile acelea să rămână valide.  

Acum, ce se întâmplă mai departe? Eu cred că membrii CA-ului și membrii 

AGA trebuie să răspundă la solicitarea instanței și să ia acțiunile care se impun, de 

rigoare.  Vă rog, domnule Neaga! 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Dacă mi-ați permite, numai câteva vorbe.  

Deci, într-adevăr am făcut parte din AGA, în această perioadă. Am fost, practic, 

martor la toate aceste decizii și având în vedere că nici dumneavoastră nu aveți timpul 

necesar și nici eu nu cred că aș fi atât de concis încât să vă spun tot ce s-a întâmplat 

acolo, îmi iau angajamentul ca la următoarea ședință să vă prezint o informare cu 

situația de la ,,Hidro”, exact din momentul apariției acestor Hotărâri judecătorești, 

potrivit cărora, noi, trebuia să reluăm la „Hidro Prahova”, procesul de numire al 

Consiliului de Administrație, așa cum spune Hotărârea judecătorească.   

Trebuie să vă spun că, noi, încercăm de aproape un an de zile să facem treaba 

aceasta - nu am reușit. Mă rog, eu mi-am luat această rezervă, pentru că cei care au 

făcut parte din Consiliul de Administrație, fără să se pună în execuție această sentință, 

pot da banii înapoi, ridicați de ei în această perioadă, iar cei care potrivit Hotărârii 

judecătorești, ar fi trebuit ca noi să-i repunem în calitatea de membrii în Consiliu, 

aceștia să-și primească banii.        

Deci, eu îmi rezerv dreptul de a vă face o informare cu ce s-a întâmplat acolo, ca 

dumneavoastră, în cazul în care veți dori să luați o decizie, deși decizia este acum la 

domnul președinte, având în vedere că dânsul este responsabil ca membru AGA, la ce 

se întâmplă la „Hidro”, eu, domnule președinte, vă stau la dispoziție, tot ce știu, toate 

documentele pe care le am… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Presupun că și cei de la SC ,,Hidro Prahova” SA vor veni cu anumite decizii, 

măsuri pe care le vor lua.   

Înainte de încheiere, vă invit pe data de 2 noiembrie, la ora 16,00 la Sala 

Sporturilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, este derby-ul acestei grupe, cu 

MIOVENI-ul. Vă rog foarte mult! 

Vă rog, domnul Ciolac!    

 

Dl Dan Ciolac 

Domnule președinte, acum vreo 10 zile a apărut Hotărârea de Guvern privind 

alocarea unor sume de bani. Deci, am văzut-o, e… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  

 

Dl Dan Ciolac 

Nicio localitate nu a primit nici un ban. Ați putea să vedeți care este stadiul? 

Finanțele locale cred că sunt depășite de capitolul acesta.  

 




