
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES _ VERBAL
al qedin{ei ordinare a Consiliului jude{ean Prahova

din data de 30 octombrie20lT, ora 15,00

La gedinfa Consiliului judelean, convocatd prin dispozilia m. 37 6 din 25 .10 .2077 a
preqedintelui Consiliului judelean Prahova, au fost prezenli domnul Bogdan Andrei
Toader, pregedintele Consiliului judelean Prahova qi urmdtorli 32 consilieri judefeni.

Sfirloaga Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, Bdnicd Alexandru,
Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu RareE

Dan, G6lcd Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionicd Adrian, Ionicd lon, Mdruntu Nicolae, MeEca

Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nicd Justinian Feodor, Nistor
Marian Tudor, NilA Catdlin Rdzvan, Papuc Rodica Mariana, Pirvu Ionel, Popescu

Cristian, Popovici Elisabeta, Rdducanu Nicuqor, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George,
Toma Horia Victor, Tomoqoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel qi Viter
David Andrei.

Au lipsit domnii consilieri judeleni Pdtraqcu Vasile, Ionicd Eugen, Pin{oiu Toma qi

Sepqi Daniel.
De asemenea, la qedinla Consiliului judelean au participat urmitorii invitafi. dna

Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul judelean Prahova; dna Herrnina Adi
Bigiu, secretarul judelului Prahova, dna Alina Georgiana Tinci, directorul executiv al
Direcliei juridic contencios qi administralie publica; dna Maria Dovincfl directorul
executiv al Direcliei economice; Dl. Corneliu Adrian Ionild, directorul general al
Direcliei generale tehnice Ei patrimoniu, dna Livia Barbdlatd, directorul executiv al
Direcliei generale tehnice qi patrimoniu; dl Marius Constantin Nicolae, directorul
executiv al Direcliei proiecte cu finanfare externa, dna Eliza Grecu, directorul executiv
adjunct al Direcfiei economice; dna Daniela G5van, Eeful Serviciului buget qi creanfe din
cadrul Direcliei economice; dna Elena Ion, qeful Serviciului resurse umane; dl Alexandru
Andron, qeful Serviciului Transport din cadrul Direcfiei servicii qi achizilii publice; dl.
Viorel Cilin, directorul executiv al Direcliei Generale de Asisten{a Sociali qi Protecfia
Copilului Prahova; dl Marcel Nica, directorul Companiei de Servicii Publice ;i Energii
Regenerabile Prahova S.A.; dna Ofelia Zamfr, economist in cadrul Companiei de

Servicii Publice Ei Energii Regenerabile Prahova S.A.; dl. Marius Niculescu, managerul
Spitalului Judefean de Urgenla Ploieqti, dna Aniqoara $tefbnucd, managerul Centrului
Judelean de Culturd Prahova; dl Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judefean de

Arta Prahova ,,Ion Ionescu Quintus" qi reprezentanfii presei.

Dl Bogdan Andrei Toader

Daci suntefi de acord sd incepem, si ne ridicam pentru Imnul de stat!
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Dl Boedan Andrei Toader

Vd mullumesc foarte mult!
Pentru a putea deschide qedinJa ordinard a Consiliului judefean Prahova din 30

octombrie, vreau sd vi anunf cd avem cifiva absenfi, in numdr de patru. Din cdte infeleg
eu: domnul Ardeleanu o s5 vina imediat, domnul PStraqcu, domnul Ionica Eugen, domnul
Pinfoiu Toma qi domnul Sepqi Daniel. Deci avem cvorumul necesar.

Aq dori sd trecem la aprobarea ordinii de zi, pentru gedinla ordinarl a Consiliului
judefean, aqa cum v-a fost ea trimisd inilial qi cu doul propuneri de suplimentare - sunt

cele doui proiecte pe programul nafional de dezvoltare locald care au nevoie de aprobare

a cofinanfarii. Av6nd in vedere cd data limita s-a prelungit, nu mai este 30 octombrie, este

29 noiembrie, dacd nu md inqel eu, qi dorim sf, depunem, trebuie sd vf, supun atenliei
suplimentarea ordinii de zi cu cele doui proiecte:

Numirul 20 - Proiect de hotdrdre privind aprobarea cofinanfdrii obiectiwlui ,,Pasaj
denivelat peste DNl ( Centura Vest) la intersecfia cu DJ 101I qi strada Buda".

Am avut o intrebare interesanti: De ce se numeqte pasaj denivelat? - este vorba de

un pasaj suprateran, pe modelul celui de la DJ 236, astfel incdt strada Buda sa aiba

continuitate deasupra DN 1 Ei bineinleles intrdri qi ieqiri adecvate cdtre DN 1. Eu cred cd

este incd o intrare in Municipiul Ploiegti qi cred cdva fi folositoare pentru tofi participanfii
la trafic in zona de nord a PloieEtiului.

Iw 2t - Proiect de hotardre privind aprobarea cofinanlirii obiectivului ,,Reabilitare
DJ l02l - Valea Doftanei; Km 35+100 - Km 37+620". Este vorba de 2,4km aproximativ
din drumul DJ 102I, drumul cdtre Sdcele. Este primablcatd pentru care noi am intocmit
studiu de fezabilitate Ei pe care dorim sd o finanldm prin Programul Nalional de

Dezvoltare Locald qi sa o realizdm anul viitor.
Dacd sunteli de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu aceste doua proiecte? Cine

este pentru? impotriva? Daca se abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 32 voturi ,,pentnt" suplimentarea

ordinii de zi.

Dl Boedan Andrei Toader

Va mulfumesc!
Acum cu privire la ordinea de zi aqa cum v-a fost ea trimisd, impreund cu aceste

doud proiecte in totalitatea ei, daca sunt probleme la ordinea de zi? Dacd nu o supun la

vot. ?Cine este pentru? impotriva? DacI se abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judeleon au fost de acord cu 32 voturi ,,p€htru", cu

urmdtoareo ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al Eedinfei extraordinare a Consiliului judefean

Prahova din 12 septembrle 2017 .

2. Aprobarea Procesului - Verbal al Sedintei ordinare a Consiliului judelean Prahova

din29 septembrie 2017 .



3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetului propriu al judelului,
precum qi a bugetelor institufiilor de sub autoritatea Consiliului judefean Prahova la 30

septembrie 2017 - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului
judelean Prahova.

4. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului propriu al judelului qi a

bugetelor unor institufii de sub autoritatea Consiliului judefean Prahova pe anul 2017 -

iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judelean Prahova.

5. Proiect de hot[rAre pentru modificarea unor prevederi ale Hotdr6rilor Consiliului
Judelean Prahova privind asocierea judelului Prahova cu localitafi din jude!, precum qi

alocarea unor sume din bugetul judefului Prahova pe anul 2017 in vederearealizdrii unor
obiective de interes public - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele

Consiliului judefean Prahova.

6. Proiect de hotardre privind asocierea judefului Prahova cu oraqul Slanic in
vederea realizarii investifiei ,,Modernrzare qi reabilitare DJ 216A Sl[nic - $tefeqti" - iniliat
de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judelean Prahova.

7. Proiect de hotdrdre privind introducerea in domeniul public al judefului Prahova

Ei darea in administrarea Direcliei Generale de Asistenli Sociala qi Protecfia Copilului
Prahova a imobilului ,,Cl5dire administrativd", situat in Sinaia, strada Manistirii nr. l1A
- inifiat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului judeJean Prahova.

8. Proiect de hotardre privind aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli pe anul

2017 pentru Compania de Servicii Publice qi Energii Regenerabile Prahova S.A. - iniliat
de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judefean Prahova.

9. Proiect de hotardre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publica a unui
spafiu, in imobilul proprietate publica a judefului Prahova, situat in municipiul PloieEti,

B-dul Republicii nr. 2 - 4 - ini{iat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele

Consiliului judefean Prahova.

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru

obiectivul ,,Pasaj denivelat peste DN I (Centura Vest), la interseclia cu DJ 101I Ei str.

Buda" - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judelean

Prahova.

11. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru

obiectivul ,,Reabilitare DJ 102I - Valea Doftanei, Km 35+100 - Km 37+620" - initiat de

domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judelean Prahova.

12. Proiect de hotdrAre privind preluarea in administrarea Consiliului judefean

Prahova a terenului in suprafa!5 de 1730 mp, situat in municipiul Ploieqti, str. Gageni

F.N.(parcarea Spitalului Judelean de Urgen!5 Ploieqti) - iniliat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preqedintele Consiliului judelean Prahova.

13. Proiect de hotardre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judelean

Prahova in Comisia de Orientare $colara qi Profesionald (COSP), pentru anul qcolar 2017

- 2018 - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului judelean

Prahova.



14. Proiect de hotardre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judelean

Prahova in Consiliul de Administralie al Centrului Judelean de Resurse qi Asistenfa
Educalionald Prahova pentru anul qcolar 2017 - 2018 - inifiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preqedintele Consiliului judefean Prahova.

15. Proiect de hotarAre privind modificarea qi completarea Hotdrdrii Consiliului
Judefean Prahova nr.92131.05.2017 referitoare la aprobarea taxelor instituliilor de culturd
aflate in subordinea Consiliului Judelean Prahova - iniliat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preqedintele Consiliului judelean Prahova qi de doamna Ludmila Sfirloagd,
vicepreEedinte al Consiliului judelean Prahova.

16. Proiect de hotdrAre privind modificarea statului de func{ii pentru Spitalul
Judelean de Urgenfi Ploieqti - inifiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele

Consiliului j udelean Prahova.
17. Proiect de hotir6re privind atribuirea unor licenfe de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inifiat de doamna Ludmila
Sfirloaga, vicepreqedinte al Consiliului jude{ean Prahova.

18. Proiect de hotardre privind pregatirea qi promovarea proiectului ,,Administralie
publicd eficientS, servicii de calitate la nivel local" de citre Consiliul Judelean Prahova -

iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judelean Prahova.

19. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Acordului de cooperare intre Judelul
Prahova, Romdnia Ei Districtul Mikol6w, Polonia - iniliat de domnul Bogdan Andrei
Toader, pregedintele Consiliului judefean Prahova gi de domnul consilier judelean Rareg

Dan Enescu.

20. Proiect de hotSr6re privind aprobarea cofinanldrii obiectivului ,,Pasaj denivelat
peste DNl ( Centura Vest) la interseclia cu DJ 101I qi strada Buda" - inifiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului judelean Prahova.

21. Proiect de hotardre privind aprobarea cofinanlarii obiectivului ,,Reabilitare DJ
l02I - Valea Doftanei; Km 35+100 - Km 37+620" - iniliat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preqedintele Consiliului judefean Prahova.

22. Diverse.

Dl Bogdan Andrei Toader

Vd mullumesc!
Proiectul nr. I pe ordinea de zi este - Proiect referitor la ,,Aprobarea Procesului -

Verbal al qedinlei extraordinare a Consiliului judefean Prahova din 12 septembrie 2077" .

Cine este pentru? impotrivd? Dacd se abline cineva?

Se abline domnul Cristian Dumitru.

Membrii Consiliului judelean ou fost de ocord cu 3l voturi ,,pentru" $i o

,, abtrinere " (Cristian Dumitru)

Dl Bogdan Andrei Toader

Va mullumesc!
Cu o ablinere proiectul a trecut.
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Numlrul 2 - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al gedinlei ordinare a Consiliului
judefean Prahova din 29 septembri e 2017" . Cine este pentru? lmpotriva? Daca se ab.tine

cineva? Unanimitate. Se abtine cineva? Nu. Unanimitate.

Membrii Consiliuluiludelean oufost de acord cu 32 voturi ,,p€ntrlt".

Dl Bogdan Andrei Toader

Va mulfumesc I

Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotar6re privind aprobarea

execuliei bugetului propriu al judefului, precum $i a bugetelor instituliilor de sub

autoritatea Consiliului judefean Prahova la 30 septembrie 2077".
Dacd ali avut oportunitatea, interesul sau pl6cerea de a studia materialul pus la

dispozifie, vd pot spune cu..., vd pot adauga c6teva precizdri. Pentru mine este mai mult
decdt dezamdgrtor ceea ce se int6mpla in privinfa execufiei. Am vorbit cu aproximativ
toli colegii. Am awt o Eedinla cu 200 de persoane, tofi cei care lucreazd in cadrul
Consiliului judefean, qi le-am pus in vedere anumite lucruri. Eu sunt nemulfumit de cum

funcfionam. Dacd eu sunt nemullumit presupun cd dumneavoastrd care ave[i un ochi mai

obiectiv asupra activitalii sunteli gi mai supdrali dec6t mine, pentru cd aveam pretenfia sI
avem un grad de execufie a bugetului mult mai ridicat, avdnd in vedere qi noul cuantum

al salariilor de la Consiliul judefean. Ca sd vd dau cdteva exemple: la Spitalul de

Obstetricf, Ginecologie - 4o/o din bugetul de dezvoltare. Singura achizilie pe care au reuEit

ei sd o facd a fost un program informatic de contabilitate. Le-am adresat o solicitare prin
care sdne explice. Ne-au spus cd ,,penl la sfhrqitul anului vorreugi s[ ajungi la80o/o."

AEtept sfhrEitul anului. Ce pot sd spun?

La Spitalul Judefean este undeva la 16% - execuJia. Mai mult decdt sf, le alocim
fondurile necesare dezvoltarii, eu nu qtiu ce putem sf, facem. Decdt sdreahzdm investiliile
in locul dumnealor. La nivelul Consiliului judefean, la funclionare, ca sd facem qi o
paraleld, avem 80o/o, iar la investifii 21. Doamna Dovincd, cdt avem?

Dna Maria Dovincd
21,60.

(Domnul consilier judelean Adrian TomoEoiu s-a retras de la lucrdrile qedinfei).

Dl Bogdan Andrei Toader

Virgula qase. Acela este foarte important. Vd mulfumesc!
Este o veche zical5romdneasc6: Pdcat de omul bogat. Sdracul om bogat. Astea sunt

singurele comentarii pe care pot sa le fac la adresa acestui punct de pe ordinea de zi. Daca

mai sunt qi alte comentarii? Domnule Ciolac!

Dl Dan Ciolac
Domnule preqedinte, eu am fost la qedinla pregdtitoare. Voi spune acelaqi lucru.

Sunt de acord cu dumneavoastrd. 27,61 cheltuieli de dezvoltare, un coeficient foarte,
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foarte mic, Nu o spun pentru a avea, ca sd am ocazia sd mI iau de cineva sau... Ar fi foarte

interesant de qtiut de ce se petrec aceste lucruri? Ar fi foarte interesant de vdztt
mecanismul. $i sA qtili - chiar trebuie lumea sd se intdlneasca. Uitafi tot ce se int6mpla in
tot acest mecanism! Chiar aqa este: pdcat de un jude! bogat.

Cum a spus domnul preqedinte de Spitalul Judefean. Sigur 16% suni intr-un fel,

dar altfel sd il exprimi, da. La 30,09 - din 10 milioane s-au cheltuit un I 560 000 -dintr-
un total de 15, cred, pe tot anul. Trebuie vdzut ce se int6mpla! $i fiecare sd vina qi sd

spuni de ce la sfArgitul anului nu Ei-a indeplinit criteriile de performan{d. Mulfumesc.

Ag dori sd fac o remarcd, pentru cd s-a pomenit Spitalul Judefean. Au o lucrare in
curs, in derulare, au int6mpinat c6teva probleme in execulie. Aq wea impreund cu toli din

Consiliul judelean sd mergem sd vedem finalitatea etajului cinci - cardiologia -care aratd"

in urma reparafiilor capitale intr-o manieri decentd spun eu, in sensul cd se vdd investiliile

Ei chiar aqa ar trebui sf, arate un spital. Totugi ne miqc[m foarte greu. Nu e vorba de

bundvoinfa conducerii cum nu este nici in canil de fa!d. Totuqi conducerea se apleacd

asupra problemelor, semnf,m destul de repede, nu existd piedici la noi. Derularea

contractelor, investiliilor, procedurilor de la primul referat pentru inilierea unei investifii
pana la semnarea recepfiei unui proiect, necontdnd dacd este ceva legat de informaticd,,

ceva legat de patrimoniu sau de tehnic. Avem o perioadl de aproximativ un an, un an qi

ceva. Ca sd vd dau cel mai concret exemplu - in seara aceasta se va porni iluminatul pe

DJ 102, de la Spitalul Judefean p6na la sensul giratoriu. Un proiect pe care l-am iniliat la
sfArsitul anului 2016. undeva in octombrie. Deci. un an.

Dna Ludmila Sfirloag[
2016.

Dl Bogdan Andrei Toader

Nu, nu, nu. Un an. Vd spun eu sigur ca... At6t dureazd, un proiect de extindere de

iluminat. Vd spun ceva: nu qtiu dacd existd ceva complicat la o extindere de iluminat.

Sunt niqte fundalii pentru stdlpi, ni;te st6lpi metalici, un branqament... Ultima problema

a noastrf, ar fi becurile. Deci dacl un astfel de proiect dureazdun an de zlle,imi imaginez

ce inseamnd chiar un proiect de anvergurS. Pasajul denivelat cred cd va dura trei ani de

zile. Sd sper5m cd va fi gatapand la finalul...Acolo avem gi nigte exproprieri, avem... Deci

este o lucrare mult mai complexl . Dacd mai sunt alte comentarii la acest punct de pe

ordinea de zl? Vd rog, domnule Neaga!

(Domnul consilier judelean Vasile Ardeleanu participa la lucrarile gedinlei).

Dl Gheorghe Neaga

Domnule preqedinte, existd cineva in sal6 care ar putea sd dea un rdspuns?



-l

Nu qtiu. CAnd am avut discufia cu angaja"tii... Domnule director, dorili pentru

Spitalul Judefean cI a fost menfionat. Va rog!

Dl Marius Niculescu
Sigur cd. da, dacd vorbim de lucrdrile, bunurile, echipamentele pe care le avem

prevdzute in lista de investifii sa le avem la aceastd datd, sd le avem puse in funcfiune qi

sa poata fi utilizate. N-ar fi ca o scuzd, numai cd, sigur cunoaqtefi cu tofii procedurile de

achizitrie - dureazd foarte mult. Noi acum avem finalizate procedurile de achizi\ie,
licitaliile pe aproximativ 80% din obiective, ceea ce cu termene de livrare gi de punere in
func{iune ne conducela concluzia ci vom incheia anul cu o execufie bund pe parte de

investifie. in ceea ce priveqte lucrarea de modernizare - corpul A qi B - suntem intr-o
execufie de 40% pe finanfare, dar lucrdrile care au fost executate nu au fost solicitate
pentru toate...

Adica nu ali pldtit toate sumele pentru ce s-a executat.

Dl Marius Niculescu
Nu am plStit toate sumele, da. De aceea execulia la 30.09 sund intr-un fel. La

sfhrqitul anului vom executa mai mult de 80 % qi pe acest capitol care reprezintd unul
dintre cele mai importante obiective.

Dl Bosdan Andrei Toader

Afi avut o alocare de l5 milioane, parcdpentru...?

Dl Marius Niculescu
De l5 milioane pe trei ani...

Dl Marius Niculescu
...pentru lucrarea de modernlzare.

Dl Marius Niculescu
Execulia pe sume efectiv platite este la 2 500 000, din 4 97 5 000 c6t au fost alocati

anul acesta. PAnd in decembrie ele se vor duce undevala 4 milioane, cel pufin.

Dl Boedan Andrei Toader
Pe trei ani.

Dl Bosdan Andrei Toader

$i c6t afi reugit?



Dl Boedan Andrei Toader
Am inleles. Vd mullumesc! S[ ne spuneli cdnd putem si venim

Dl Marius Niculescu
Da. Suntem la retuquri, ca sI zic aEa, pe tronsonul mic al etajului cinci. La sfdrqitul

saptamAnii cu siguran!5 totul va fi, inclusiv cu probe de sanitalie, cu...

Dl Bogdan Andrei Toader
Aqteptam o invitalie!

Dl Marius Niculescu
...cel pulin vineri eu sper sd am

poatd sd fi mutati activitatea.
SI probele de sanitalie cu rezultatele analizelor sd

Dl Bogdan Andrei Toader
Eu am fost sd qtili Ei chiar avefi ce vedea la acest etaj gi la fel vor ardtatoate etajele.

A fost mai grea pornirea pentru cd a trebuit sA gdseascd niqte solufii pentru fiecare parte

a lucrdrii, inclusiv instalaliile electrice sd fie introduse in tavan, senzorii qi aqa mai
departe. O sI vedelilafala locului qi chiar cred cd vefi constata cu ochii dumneavoastrd

cd s-a fbcut o lucrare a$a cum trebuie. DacS nu mai sunt alte comentarii la acest punct.

Vd rog, doamna!

Dna Georgiana Anca Ardeleanu
Sa se consemneze cd eu nu particip la vot, vd rog, la acest punct!

Am infeles. Doamna Ardeleanu nu participa qi nici doamna David. Cu aceste

men(iuni fiind fbcute, cine este pentru? impotriva? Dacd se abline cineva? Unanimitate.

Dl Bogdan Andrei Toader
Fara participarea la vot a celor doui doamne.

Dl Gheorghe Neaea

Nici domnul coleg Nifa CAtAlin nu a participat la vot.

Dl Bogdan Andrei Toader
Nici domnul Nifa Catalin nu a participat la vot.

Domnul NiF, afi participat?

Dl Cdtalin Razvan Nita
Nu am participat.

Am infeles. Unanimitate fard...



Dl Bogdan Andrei Toader

Am infeles._Unanimitate firi trei voturi care nu... Fdra trei exprimlri de vot.
Vi mulfumesc!

Membrii Consiliului judelean aufost de ocord cu 29 voturi ,,pentru".
(Doamnele consilier judelean Georgiana-Anca Ardelean ;i Simonq David ;i

domnul consilier judelean Cdtdlin-Rdzvan Niyd nu au participat lo vot).

Dl Boedan Andrei Toader

Proiectul numdrul 4 pe ordinea de zi - un proiect care a durat qapte zile pentru a fi
intocmit, redactat. L-am primit acum o jumdtate de ord eu, personal. Dacd cumva exista
o problem5, tn aceastd privinfi, imi fac mea culpa. Vreau sd vd spun cf, luna noiembrie,
inceputul lunii noiembrie, 01 noiembrie, este ultima datd la care pot apdreamodificdri la
capitolul investifii in cadrul bugetului Consiliului judefean qi din acest motiv a trebuit sd

reludm toate programele de investifii s[ vedem dac6 am omis ceva sau daci trebuie sd

modificam ceva, iar din acest motiv acest proiect a durat at6t de mult.
DacI atrvrea sd vd aplecali pufin asupra acestui proiect!
Proiectul nr, 4 este - ,,Proiect de hotar6re privind rectificarea bugetului propriu al

judefului Ei a bugetelor unor institulii de sub autoritatea Consiliului judelean Prahova pe

antl2017;'
Pentru modificarile care au apdrut, aq dori ca doamna Dovincd sd ne facd un scurt

sumar doar al modificdrilor.
Din ce qtiu, qtiu doar de o modificarela Muzeul de Arta. L-amvdzrt in salape

domnul director Sicoie.

La Muzeul Haqdeu - doud centrale... La Grigorescu, scuze! La Grigorescu. Md
gdndeam la Cdmpina qi am spus Haqdeu. imi cer scuze! Ca nu mai e la noi de mult...

Dl Florin Lucian Sicoie
S-au stricat centralele gi practic am descoperit acum o sdptdmdna qi rimdneam fhrf,

inc[lzire.

Dl Bogdan Andrei Toader

Dar este o sumd destul de mic5...

Dl Florin Lucian Sicoie

Opt mii de lei. Doua centrale a patru mii de lei qi o imprimanti de zece mii de lei
cd este profesionald.

Dl Bogdan Andrei Toader

Orice bun achizilionat cu valoarea de peste 2 500 lei este considerat mijloc fix qi

automat investifie. Din acest motiv qi aceastd micd rectificare, cd vorbim de 8 mii lei, a
trebuit sd fie introdusd sub un nou capitol. Vd rog, doamna Dovinc5, pe scurt !



Dna Maria Dovincd
Av6nd in vedere cd mai sunt doud luni p6na la finalul anului, modificdrile propuse

sunt modificari in..., sunt redistribuiri intre pozilit, atdtin secliunea de dezsroltare c6t qi

in secliunea de funclionare, atdt la Consiliul judelean cdt qi la unitSlile subordonate. De
asemenea cea mai importanta redistribuire este cea de la,,Proiectul de alimentare cu apd

Hidro" - reahzat de cdtre Hidro, cea mai mure este 13 884, sumd cu care a fost diminuatd
lucrarea pentru a fi redistribuiti la ,,Proiectul de deEeuri" , un proiect care vrmeazd a fr
demarat la Dalkia gi de asemenea la cele doud drumuri propuse pe programul regional,
DI 720 qi 102 K,

Cam acestea. in rest sunt mici redistribuiri ?ntre poziliile atAt in secfiunea de

funclionare qi dezvoltare qi...

Suma cu care a fost modificat practic bugetul, cea mai mare sumd aceasta este.

Av6nd in vedere cd,reahzareala,,Proiectul de alimentare cu apd" din 42 milioane au fost

cheltuili la sf6r;itul lunii octombrie 10 milioane, s-a produs o redistribuire din suma

alocatd pentru a merge citre alte obiective cile aveau nevoie de completare, de

redistribuire.

Dl Bogdan Andrei Toader

Vd mulfumesc, doamna Dovinca!
Lucrarea lacare doamna director face referire este ,,Lucrarea Azuga-Sinaia-Bqteni

- canalul colector", lucrare pe fonduri europene, la care noi trebuia si avem o contribufie
de 2o/o qi toat[ aceastl contribufie am cuantificat-o intr-un singur proiect. Aceast[ lucrare

de colectare a apelor in valoare de 42 milioane, sumi total5 pe care noi am stabilit-o in
bugetul inilial qi din care s-a cheltuit doar 10 milioane, rdmdn6nd 32 milioane necheltuili
pan[ in acest moment gi am luat I 3. 4,9 milioane au fost alocafi pentru exproprierile de

la cele doud drumuri judefene pe fonduri europene.

Dna Maria Dovincd
Trei milioane noud sute.

3,900. Scuzafi-mi! Eu credeam 4,900, 3,900 qi...

Dna Maria Dovincd

$ase milioane qapte sute pentru completare la proiectul de deqeuri, trei milioane

doud sute la Dalkia.

Dl Boedan Andrei Toader

La Dalkia. Nu vd gdndili cI vom da banii acegtia la Dalkia - ca sd md exprim mai

clar. Agenlia de Mediu ne-a notificat cu privire la nerespectarea unor condifii de mediu

apirute in legisla{ia din 20l4,noi trebuie sd ne conformdm ca qi proprietar. Veli avea intr-
o qedinla ulterioard proiectul pe ordinea de zi.



In urma SF-ului realtzat, inlocuirea arzdtoarelor de la un cazan ar insemna undeva

la 11 milioane lei. Noi, la inceputul anului, qtiam de aceastd problema. Am alocat 8

milioane crezdnd c6 este de ajuns ca qi sumi qi acum am suplimentat cuincdhei milioane.

in utma licitaliei va veni pulin mai jos ca qi sum5, va fi redusd suma dar totuqi am alocat.

Agenlia de Mediu a stipulat foarte clar cd dacd nu ne conform5m pdn5la sfdrgitul anului

viitor, Dalkia nu va mai primi avrzde funclionare din partea Agenliei de Mediu, Nu putem

sa las[m Ploieqtiul fdrd energie termicd. Avem un an de zile in care si realizim aceastd

investilie, in aceste arzdtoare, astfel incdt si ne conformlm.
Acestea sunt modificdrile cele mai mari pentru bugetul Consiliul judelean, Restul

sunt modificiri intre capitole qi mici aloclri acolo unde au fost necesare - cum a fost cani
domnului Sicoie la Muzeul de Arta.

E o pdrere personalS. Sunt curios dacd vom reuqi si cheltuim aceqti bani. Noi am

awt o licitalie pentru exproprieri qi nu s-a prezentat nimeni. Dacf, sunt comentarii la acest

punct de pe ordinea de z1? Doamna Ardeleanu?

Dna Georgiana Anca Ardeleanu
Nici la acest punct nu particip la vot.
Mulfumesc.

Dl Bogdan Andrei Toader

Am infeles. Vd mulgumesc! Altcineva? Dacdnu...Nici doamna David nu participS.

Domnule NitA, dumneavoastrd parlicipa[i?

Dl Cdtalin Razvan Nita
Nu particip nici eu, ca sd nu-mi las colegele singure.

Se menlione azd cd domnul Nip Catalin, doamna Simona David gi doamna

Ardeleanu Georgiana nu participd la vot.

Dacdnu sunt alte comentarii vd supun la vot proiectul. Cine este pentru? impotriva?

Dacd se abtine cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliuluiludelean aufost de acord cu 29 voturi ,,p€htru".
(Doamnele consilier judelean Georgiona-Anca Ardelean ;i Simono David si

domnul consilier judelean Cdtdlin-Rdzvan Nild nu au participat la vot).

Dl Bogdan Andrei Toader
Va mullumesc foarte mult!
Numflrul 5 pe ordinea de zi, aqa cum v-am obiqnuit este - ,,Proiect de hotdr6re

pentru modificarea unor prevederi ale Hotdr6rilor Consiliului Judelean Prahova privind

asocierea judelului Prahova cu localitali din jude!, precum gi alocarea unor sume din

bugetul judefului Prahova pe anul 2017 in vederea realizdrii unor obiective de interes

public."
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Am frcut aceasti menfiune gi in gedinfa precedentd, aq wea sI o fac gi acum. In text
se face referire la alocarea unor sume din bugetul judefului Prahova. Nu, nu sunt noi
aloclri ci doar modificdri intre capitole. Aceasta este formularea prevdzutd de doamnele

de la economic. Sunt doar modificari ale solicitarilor de parteneriate. Cu permisiunea

dumneavoastrd, av6nd in vedere c[ sunt foarte multe solicitiri, a$ wea sa imi da{i voie sd

nu le mai citesc pentru cd ar dura foarte mult.
Va pot spune cd este vorba despre localitSlile: Sldnic, Vileni, Albeqti, Bdneqti,

Calugdreni, Colceag, Cornu, Floreqti, Lapoq, Plopu, $oimari, Tomqani - care au solicitat
aceste modificari, din diferite motive. Vd spun sincer, majoritatea primarilor ne-au trimis
adrese scrise in care qi-au justificat sau au venit chiar personal sd argumenteze aceste

modificdri. Unele sunt rezonabile, altele mai pufin. Vd spun ceva: este sprijinul pe care

am putut sf, il acordSm acestor unit5li teritorial administrative. Eu cred cd am frcut-o spre

binele cetdlenilor.

Am avut o modificare de la un pode! - la iluminat. Preferam podelul - sd vd spun

sincer, cred cd era mai important... Nu avea autorizalia. $tiu. Nu putea sa-l facd. $tiu.
Sunt conqtient. Dar atunci c6nd a fdcut solicitarea? il cunosc pe domnul primar, il stimez,

imi este prieten. Nu trebuie sa il scuzati! Dar weau sd spun. Nu pentru el. Va rog!

Dl Dan Ciolac
Vreau sd va spun - aqa este. Sunt foarte multe schimblri de titulaturd, dar vd

reamintesc faptul c5 anul trecut noi am spus cd cel tdrziu pdna in mai-iunie vom face

parteneriatele. Parteneriatele le-am semnat destul de tdrziu. Poate reuqim... $titi a

intervenit qi PNDL-ul qi nu qtiam exact - Cine? Cum? Dar poate la anul reuqim sd facem

parteneriatele mult mai deweme astfel incdt chiar in toamni sa putem sd-i luim la

intrebari pe cei cdrora le-am alocat bani qi nu qi-au fbcut treaba.

Dl Bogdan Andrei Toader

Sau cei care vin cu modificdri in toamn6.

Dl Dan Ciolac
Sau cei care vin cu modificdri in toamnd.

Dl Bogdan Andrei Toader

Sunt de acord cu dumneavoastrd. O sd incercim, impreuni cu Direcfia Economicd,

sa le avem undeva in mai cel tilrzi:u Eu cred cd este timp, exact cdnd se pot demara

lucrdrile, cdnd pamdntul se dezgheafd. Bun. Dacd sunt probleme la acest punct de pe

ordinea de zi dac6...Vd rog! Da, domnule Horia Toma. Domnule profesor!

Dl Horia Victor Toma
Domnule preEedinte, stimali colegi. Vreau sd vI informez asupra faptului cI

ministerul nostru, prin ministrul educafiei, ne-a solicitat noud, inspectorilor generali qi

generali adjuncfi, si intensificam activitdlile de monitorizare qi consiliere a conducerii
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unitatilor de invafamdnt, inclusiv pe partea legatd de lucrdd de reparatii qi dotdri la
unit5lile de invafam6nt. in corpul hotar6rii l3T,lacare faceli referire, se regdseqte o listd
de vreo 23 de obiective, de 23 de pozitrli de lucrdri de reparalii, de lucrdri de...

Dl Bogdan Andrei Toader
La qcoli. La unitdli de invafam6nt, mai bine spus.

Dl Horia Victor Toma
Va informez ci am luat decizia, impreuni cu colegii mei din conducerea

inspectoratului, sd vizitltm aceste unitali de inv6{5mdnt gi sd vedem gi stadiul, pe ldnga

alte aspecte care fin de buna funclionare a unitililor de invaflmdnt, sd urmdrim...
Imi voi lua libertatea sd vd informezla proxima qedinfd, legat de constatarile pe

care le vom face prin aceste vizite, legat de stadiul efectudrii, de calitatea lucrdrilor
efectuate din fondurile alocate prin Hotardrea 137.

Vd mulfumesc!

$i noi vf, mullumim. Acum, domnule profesor, vI cunosc cred cd de doudzeci de

ani. Sa nu vi se pard cd judec in weun fel, dar acest minister al dumneavoastrS, in primul
r6nd, ar trebui sd se gdndeascd cum alocd nigte fonduri ca sd poatd sd le controleze. imi
cer scuze pentru cd imi permit sd fac o astfel de afirmatie. $i in al doilea r6nd - nu qtiu?

Avefi mulli ingineri constructori ca sd poatd sd verifice lucririle? Nu de alta, dar eu vd

cunosc pe dumneavoastrd. Dumneavoastri avefi capabilitatea si o faceli, pentru c[ afi

ocupat nigte func{ii administrative, dar unii dintre colegii dumneavoastr[, profesori de

rom6n5, presupun, nu Etiu dacd pot verifica un primar, pentru cd primdria desfbEoard

aceste lucrdri. Nu qtiu. Mi se pare cf, numai de organe de control nu aveam noi nevoie in
Rom6nia. imi cer scuze! Este o pdrere personalf,. De ni;te bani aveam noi nevoie pentru

lucrdrile astea, dacd se putea.

Dl Horia Victor Toma
Nu mergem in calitate de. V-am spus. Noi suntem in misiuni de consiliere gi

monitorizare a unitAfilor.

Dl Bogdan Andrei Toader

imi cer scuze! Dar cum ii consiliafi? Scuzali-mi cd pun... !

Dl Horia Victor Toma
Domnule preqedinte, imi cer scuze! N-a!i fost atent. Deformalie profesionald. Eu

v-am spus cd noi mergem in monitorizare gi consiliere - in primul rdnd pe activitatea

specifica unit5lilor de invafamdnt-, dar vom adauga Ei o componentd legatd de a vedea

pentru cd ni s-a solicitat sd vedem qi dacd putem sd ajutam.

Trebuie sd recunoaqtefi pe de o parte cd in ceea ce priveqte umila mea persoand...
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La dumneavoastrd nu comentez.La dumneavoastri nu am ce comenta, domnule

profesor.

Dl Horia Victor Toma
...qi in calitate de consilier judefean. Cred cd ar fi util qi pentru dumneavoastri sd

qtili o pdrere din interior, legat de bunul mers in anumite zone.

Dl Bogdan Andrei Toader

Singurul lucru...

Dl Horia Victor Toma
Aveli grijA, fili incredinlali qi dumneavoastrd qi colegii, ci eu cel pulin voi acliona

in limitele stricte ale competenlelor pe care mi le conferd funclia qi a experienfei modeste

de care md bucur.

Dl Bogdan Andrei Toader

Aici sunt sigur ca vefi face acest lucru. Voiam doar sd vi inqtiinlez cd o qcoalS din

Valeni.

Dl Horia Victor Toma

$tiu.

Dl Boedan Andrei Toader

$titi.

Dl Horia Victor Toma
Pdi tocmai din acest motiv...probabil ci suma...

(Domnul consilier judefean David Andrei Viter s-a retras de la lucririle Eedinlei).

Dl Bogdan Andrei Toader

Da. Pentru reparaliile necesarelaaceaqcoald - unde inva!5 circa 800 copii. 1300 la

$coala Generalf,? Am infeles.

Dacd sunt alte probleme la acest punct de pe ordinea de zi, dacd nu vi-l supun la

vot. Cine este pentru? impotrivi? Daca se abline cineva?

Domnule Necula, va abfinefi?

Dl Gheorghe Necula
Nu.
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l
Dl Bogdan Andrei Toader

Nu. Pentru. Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean au fost de ocord cu 3 I voturi ,,pentru".

Dl Bogdan Andrei Toader
Va mullumescl Toati lumea a participat la vot, de aceasta dat6.
Pentru continuarea ordinii de zi, proiectul nr. 6 - Proiect de hot[r6re privind

asociereajudefului Prahova cu oragul Slanic in vederearealizdrii investifiei,,Modernrzare
qi reabilitare DJ 216 A Slanic - $tefeqti."

Vreau si vI spun cd am reuqit intr-un final sd frnalizdmprocedura pentru inlocuirea
conductei de la Crasna. Este doleanfa fostului nostru coleg, actualmente primar al oraqului
Sl6nic, domnul Moraru. Ne strdduim cu aceastd lucrare de cinci, cinci ani cu aproxima{ie.
E o realizare, zic eu. Am finalizat procedura. Presupun ci se va da ordinul de incepere a

lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil, iar acest proiect este la solicitarea atdt a domnului
primar de la Slanic c6t qi a domnului primar de la $tefeqti. Este vorba de un drum judelean
- in acest moment la stadiul de pdmdnt - carc ar reugi sd lege cele doud localitali. Drumul
are undeva la 4 km, dacd nu mf, ingel eu.

CAt? Scuze! 1800. Ar reuEi sd se ducd cdtre Vdlenii de Munte, prin acest drum, cei
de la Bertea Ei cei de la $tefeqti, mult, mult mai repede.

Dl Corneliu Adrian Ionitd

$i Aluniq.

Dl Bogdan Andrei Toader
gi Aluniq, da.

Este vorba de o dorinfd a mai multor primari din aceastd zond. Noi ne asociem cu
localitatea Sldnic, pentru cd dumnealor doresc sd efectueze SF-ul qi actele premergdtoare.

Dupa cum citili acolo - finanlarea DALI, PT, DE, CS - qi execu{ie de lucrdri. Ne
vom asocia Ei la execufie presupundnd c[ 90o/o din aceastd investifie o vom suporta noi.
Dar v-am spus cI aceasta chiar va deservi toatd zona.

Dacd sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de z1? Dacdnu, vi-l supun la vot.
Cine este pentru? impotriv5? Dacdse abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de ocord cu 3I voturi ,,p€txtru.t".

Dl Bogdan Andrei Toader
Mullumesc.
Proiectul nr. 7 este un proiect cu doud treimi - Proiect de hotar6re privind

introducerea in domeniul public al judelului Prahova qi darea in administrarea Direcliei
Generale de Asistenla Sociala qi Proteclia Copilului Prahova a imobilului ,,Clidire
administrativf,", situat in Sinaia, strada Mandstirii nr. 11 A.

?,Il avem pe domnul director aisi. Ne poate spune pentru ce solicit[ in administrare
aceastd cladire.

Vi roe!
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Dl Viorel Cdlin
Este vorba de cladirea administrativa unde iqi desfbqoardactivitateaacolo la Sinaia,

in afard de Centrul de plasament propriu-zis, adici vila unde locuiesc copii, exista gi acest

sediu administrativ care a fost construit in anul 2012, insd am constatat acum, cdnd am

vrut si pregatim documentafia pentru depunerea unui proiect pe finanfare europeand, cd

nu era in patrimoniul judefului qi trebuie trecut in patrimoniu, dat spre administrare noud,

ca sd putem si depunem acest proiect.

Dl Bogdan Andrei Toader
Mai nou, cred cd v-am explicat intr-o alti Eedinld, se doreqte ca aceste centre...

Dl Viorel Calin
El practic va fi ca destinafie..., deci din cladire administrativd va fi pufin extins qi

transformat intr-o locuinfd pentru 16 copii.

Dl Bogdan Andrei Toader
Centrele mari de copii sd fie desfiinlate qi sI reugim sd construim cladiri...

Dl Viorel CSlin
Case de tip familial.

Dl Bogdan Andrei Toader
...case de tip familial. Aga le spune. Unde copii sd creascd intr-un mediu

aproape de cel al familiei.
CAte persoane sunt intr-o astfel de casS?

Dl Viorel Cdlin

$aisprezece.

Dl Bogelan Apdrei Toader

$aisprezece. In loc de un centru cu optzeci..

Dl Viorel Calin

$aizeci.

Dl Boedan Andrei Toader

$aizeci-optzeci. $i avem c6te proiecte? Doud proiecte depuse.

Dl Viorel Calin

mult mai

incercdm sd depunem anul acesta doui proiecte, fiindcd mai avem unul pentru

persoane adulte la Cilineqti Ei anul acesta incercdm cu Sinaia qi cu Plopeni-ul.

Dl Bogdan Andrei Toader
Da.
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Dl Viorel Calin
Dar ne e foarte greu. $i vA spun cd din sanzacolaborf,rii cu primariile. De exemplu

la primdria Dumbrdveqti, dupa o gedin{a cu consiliul local, dupa ce am discutat gi a rdmas

cd ne pune primdria la dispozifie...

Dl Boedan Andrei Toader
Un teren.

Dl Viorel Calin
...un teren, sI afl6m acum-ca tofi consilierii care au fost la qedinld au votat

impotrivd. Au aflat ei cd aceqti copii sunt cu oarece probleme qi nu vor sd aibd acolo copii
de felul acesta. Azi amaflat qi am fost efectiv socat. Dupi atdteadiscufii... $i acum trebuie
sd o ludm de la capdt qi sd vedem unde gasim alte terenuri qi aqa mai departe. Foarte greu,

foarte greu din pdcate.

Dl Boedan Andrei Toader
Am vrut sd vd acordim aceste explicafii sI qtifi c[ totuqi lucrdm la ceva, nu stim

degeaba ca sd v5 uitali doar la execufie.

Dl Viorel Calin
Noi incercdm sI identificam terenuri, cladiri.
Din pacate multe sunt cu probleme,

(Domnul consilier judefean Darius Dumitru Meqca s-a retras de la lucrarile

gedinfei).

Dl Boedan Andrei Toader
Primaria Sinaia a spus ci nu are niciun teren pe care poate sd il poatd pune la

dispozilie qi aqa am ajuns ca ultima variantd la aceasti clddire, tot a noastrd, pe care si o
reconfigurdm. Primiria Buqteni a spus cd nu are niciun teren.

Dl Viorel Cilin
Prim5ria Azuga c[ nu. Singura inlelegere la primdria Comarnic, cate ne va pune

la dispozifie, dar au alte probleme de rezolvat gi noi sperdm.

Dl Bogdan Andrei Toader
Pentru cf, noi cdutdm pe aceastdzond,. Pentru cd acei copii sunt din aceastd zond...

Dl Viorel Cilin
Merg la qcoald in aceasti zon6.

Dl Bogdan Andrei Toader
...plus angajalii sunt din aceast6 zond. Adicf n-am vrut. Am mers cf,tre Biicoi, mai

aproape de localitatea Bdicoi era Plopeni qi Dumbrlveqti. $i tot cdutdm in aceastd zond

terenuri adecvate. Mai incercdm o datdlavot. Sd mergem sd le explicdm ce...
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Dl Viorel Cdlin
Am vorbit azi cu domnul primar a spus c5., cel mai deweme peste doud trei luni,

se poate relua acest vot. Ce sdzic?

Imi cer scuze. Cineva mi-a spus cd e legea discriminarii.
Oportunitatea qi necesitatea o stabileqte Consiliul local, iar motivele pot fi gi

discriminatorii c6teodata, ca sd rdspund.
Va trebui sd mergem sd vorbim cu dumnealor sd inleleagi. In Plopeni nu am gisit.

Mi s-a spus cd nu exist6, ca sd qtifi domnule Ionicd.
Bun. Va mullumesc!
Cam atdt a fost de spus la acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru?

impotrivaT Dacd se abfine cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 30 voturi ,,pentru".

Dl Bogdan Andrei Toader
Multumesc foarte mult. Era cu doud treimi aqa cum v-am menfionat.
Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului de venituri qi

cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania de Servicii Publice qi Energii Regenerabile
Prahova S.A." - fostaTermoelectrica.

Aici mi-am dorit sd aveli la acest proiect de pe ordinea de zi adresa noastrd cdtre

finanfe. Noi am incercat supunerii votului dumneavoastrd de mai multe ori bugetul acestei
societafi. Vreau sd vd spun cd doamnele de la economic au spus de mai multe ori cf, este

foarte dificil sa aprobdm un buget care trei ani de zlle a mers pe pierdere. Am mai frcut
o solicitare cdtre Ministerul Finanlelor Publice, a[i vdzut adresa. Fdrd un buget aprobat,
nu putem sd aprobim indicatorii cdtre CA qi cdtre director. Aceqti indicatori sunt
fundamentafi pe buget. NeavAnd buget, vreau sd vd spun ca CA-ul a fost... Care-i
termenul domnule Pirvu? Si-a pierdut...

Iqi pierde calitatea pentru cd nu s-au negociat indicatorii de performan!5.

Dl Bogdan Andrei Toader
Suntem in perioada de prelungire. Dacd nu se aprobS? Pentru cd nu se poate contura

planul de administrare al Societdlii - care ne costd niqte bani. $ti!i ca trebuie s[ angajdm
o firmd specializatd qi aga mai departe.

Pentru acest proiect avem viza economic-ului? Juridic-ul? Da.
Am vrut sf vi asigur cd totuqi ne-am str[duit de patru luni de zile cu acest proiect.

PAnd qi un proiect.
Dacd sunt comentarii la acest proiect?
Vd rog, domnule Enescu!

Dl RareE Dan Enescu

Dl Ionel Pirvu

Mullumesc, domnule preqedinte !
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Pe mine m-a convins rdspunsul de la finanle qi vI mullumesc cd afi avut iniliativa
sa le solicitali o. . .

Dl Bogdan Andrei Toader
Nu v-aq fi supus atenfiei un proiect in care eu nu aq fi crezut.

Dl Rare$ Dan Enescu
Punctul de vedere. Ceea ce weau si spun, cd in 2015 Termo, fosta Termo, a awt o

pierdere de circa 10 miliarde,2076 - circa 7 miliarde ,2017 circa. . .

Dl Bogdan Andrei Toader

$ase Ei ceva, dacd nu md inqel.

Dl Rares Dan Enescu
.699

2017 -2 mlliarde Ei jumatate. Estimali in previziunile pe care le aveli in acest buget
un plus la anul. In situa{ia in care acest plus nu-l realiza[i ce se intimpld, domnule
director?

Dl Marcel Nica
Nu qtiu ce weli sd spunefi cu ,,un plus la anul".
Ne referim la busetul anului 2017 .

Dl Rareq Dan Enescu
Pagina... nu qtiu c6t. Pagina2 din 3 - Bugetul de venituri qi cheltuieli...

Dl Bogdan Andrei Toader
Previziunile pentru anul 2018.

Dl Rare$ Dan Enescu
...pentru anul 2017.Pagina2, primul paragraf sus, estimdri2}l8, M+l ,M+2 care

sunt propuse.

Dl Marcel Nica
Pentru 2018 estimdm cd Rampa de la V[leni, pentru a se incadra in sistemul de

management integrat al deqeurilor, va fi extins6. Daci extindem aceastd rampd, Ei Zonele
4 qi 5 vor fi obligate si ducl degeurile la...

Dl Boedan Andrei Toader
Sunt obligate, conform Master-planului. Nu cd vor fi.

Dl Marcel Nica
. . . conform Master-planului, cantitalile de deEeuri depuse pe rampd vor fi mai mari

;i implicit veniturile din depozitare vor fi mai mari. Separat pentru partea de salubrizare...
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Dl Rareq Dan Enescu
Vd opresc. Nu asta a fost intrebarea.
Ce se int6mpla dacd previziunile pe care le-afi f[cut pe plus, aici, nu se realizeazd?

Dl Marcel Nica
Dacd previziunile de venituri nu se realizeazd, vom fi obligali sd reducem

cheltuielile.

Dl Rareq Dan Enescu
Venili din nou cu buget negativ. Despre asta weau s5 spun.

Dl Marcel Nica
Este vorba de bugetul . . . , de previ ziunea anului 20 1 8 .

Dl Rare$ Dan Enescu
Bine. Am spus. Yotez pe ceea ce au dat finantele.

Dl Marcel Nica
Bine.

Dl Bosdan Andrei ToadgI
Am infeles. V5 multumesc foarte mult. Dacf, sunt alte comentarii la acest punct de

pe ordine a de zi, dacd nu va supun la vot. Cine este pentru? impotrivS? Daca se abline

cineva?
Am inleles. Nu Etiu care este rezultatul.
Va mullumesc foarte mult!

Dl Gheorghe Neaga
Ali numdrat? Spuneli! SA qtim ce avem de frcut.

Membrii Consiliului judelean qu fost de acord cu I6 voturi ,,pentru" (Bogdan

Andrei Tooder, Sfirloagd Ludmilo, Ardeleonu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, Bdnicd
Alexandru, Dumitru Mihaelo Carmen, Enescu Rareq Dan, Ilie Mihai Viorel, Ionicd lon,

Mdruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Nicd Justinian Feodor, Nild Cdtdlin Rdzvan, Ptrvu
Ionel, Stoian Sorin George ;i Toma Horia Victor) ;i I4 ,,abyineri" ( Cioloc Dan, David
Simono, Dumitru Cristian, Gdlcd Adrian, Ionicd Adrian, Necula Gheorghe, |''listor
Mqrian Tudor, Papuc Rodica Mariona, Popescu Cristian, Popovici Elisqbeta, Rdducanu

l{icu;or, Soiu Mihail lulian, Tudora Dorin ;i Tudoran Lorin Gabriel).

Dl Bogdan Andrei Toader
V[ mullumesc foarte mult!
Aq vrea sd fac doud comentarii la acest punct de pe ordinea de zi - prima ar fi cFt

ADI Deqeuri a reugit sd depund pe SEAP qi vom avea deschiderea ofertelor in cur6nd

pentru cele doud Zone, care este un lucru important, 3,4 qi 5 - zona de la Valeni pdna jos,

tn sud de la Draganeqti Ei pentru Zona2.Dacdvom reuqi acest lucru, vom reuEi qi sd avem



aceastd previziune pentru Rampa de la Vdleni pentru o mai bund functionare qi o mai
mare depozitare la ramp5. VA rog, domnule Dumitru!

Dl Cristian Dumitru
Mulfumesc, domnule preqedinte.

Are legaturd directd cu colectarea resturilor menajere si zicem qi gunoiului qi voiam
si ma refer la aspectul pe care l-am auzit in ultima perioadd cd s-ar dori in anul viitor
implementarea proiectului ca colectarea sd se facd dupi numdrul de kilograme pe care

fiecare dintre noi il va avea. Plata de fapt, plata gunoiului, sI se fac5 dupd treaba aceasta.

Lucru care zic eu ar fi foarte bine venit pentru cd ne apropie foarte mult de {drile civllizate
unde acest lucru se intAmpld de foarte mulli ani qi unde tocmai lucrul acesta a dus undeva
la colectarea selectivd a deqeurilor. Cred cd ar trebui luat in calcul, pe l6ng[ acest aspect
prin care vom impune ca taxd pe kilogramul de gunoi pe care-l producem, de deqeuri pe

care le producem, si ceea ce existd in larile dezvoltate, ceea ce existd acolo unde se

practicd aceastd mdsurd, o rampd la nivelul comunitdfilor locale unde locuitorii acelor
comunitali pot duce voluntar deqeurile duse selectiv...

Dl Bogdan Andrei Toader
Colectate selective.

Dl Cristian Dumitru
. . . Colectate selectiv, gratuit, pentru ca in momentul acela numai prin aceastd

modalitate vom conqtientiza faptul cf, trebuie sd strAngem aceste deqeuri selectiv.

Dl Bogdan Andrei Toader
Am inleles,

Dl Cristian Dumitru
$i daca aceastd rampd va fi la dispozilia fiecdrei comunitd{i locale, sd ducd deqeurile

respective selectiv, atunci cred cd gradul de colectare va fi foarte mare pe tema aceasta.

Chiar amvrzitat la un moment dat o rampd de colectare a deqeurilor selective, unde

erau peste o sutd qi ceva de containere separate pentru fiecare deqeu in parte, gi credefi-
md cd acolo chiar se colectau selectiv de;eurile. Lucrul acesta de a plSti pe kilogram
deqeurile respective trebuie corelate qi cu aceastd posibilitate ca fiecare dintre noi sd

putem duce selectiv aceste deEeuri Ei fac aici qi ceea ce se intdmpld la ora actuald.

Pe Zona 1, unde a fost o licitalie , dacd, wei sd le duci selectiv nu prea ai unde.

Dl Bogdan Andrei Toader
Am inleles. Pe Zona 1 insemn6nd Sinaia-Azuga-Buqteni.

Dl Cristian Dumitru
Nu. Atunci greqesc eu. Md refer la P[uleqti, in partea aceasta.

Dl Boedan Andrei Toader
Am infeles.
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Dl Cristian Dumitru
Plopeni, Gdgeni - unde nu ai unde sa le duci selectiv. Ieri am cdutat sa duc niqte

resturi de geam. Nu aveai unde sd le duci, pentru cd in containere acelea nu au cum sd

intre geamurile.

Dl Bogdan Andrei Toader
Am infeles.
Atunci c6nd noi am realizat acest Master-plan, nu este doamna Silvia, este domnul

Marius, si gtifi cd ne-am g6ndit qi la continuarea Master-planului. SI qtili cd noi in acest
moment avem in derulare execufia la Stalia de tratare mecanico-biologic[, care este

amplasatd l6ngd fosta Ramp[ de gunoi qi pentru czlre am semnat sdptam6na trecutS
contractul de fazare,insemndnd 12 milioane de euro, aproximativ. Atunci c6nd vom avea
frnahzatd aceastd stafie, vom avea intregul circuit aprobat in acest Master-plan. Atunct
putem veni cu o completare la acest Master-plan, ceea ce va insemna Faza 2 a Master-
planului, ceea ce va insemna catoatd lumea sd pldteascd pe ceea ce aruncd.

Este un principiu foarte corect. Sd qtifi cd se poate implementa un astfel de sistem.

Maqinile pot fi dotate cu un cdntar, fiecare pubel5 cu un cip, se pot aloca saci de diverse
culori, fiecare prime;te un bon pe cantitatea pe care a dat-o cdtre rampd qi bineinleles la
sfArEitul lunii, in funclie de sumele de pe aceste bonulele, vi se va emite qi factura. Aceasta
este g6ndirea noastrd.

Noi sperdm ca anul viitor sd reqim si finalizdm Stalia de tratare mecanico-
biologicd in care vor intra 150 mii tone deqeuri, este o cantitate destul de impresionantd.
Acolo ele vor frtratate,in frac{ii umede gi fracjii uscate. Frac{ia uscatd vom incerca sd o

valorificim, fraclia umedi din pacate nu mai avem ce face cu ea dec6t sd o depozitdmla
ramp5. Vom vedea ce va ieEi din aceastf, stalie, adicdce cantitate se va aduce in continuare
la rampd qi apoi vom cduta metode noi de completare a programului astfel incdt in20l9,
cdnd va intra din nou taxa de mediu care a fost suspendatS - cea de 80 lei -, sd fim pregatifi
astfel inc6t cetafenii sd nu mai fie nevoiti sd mai suporte incl o datd acele costuri destul
de mari pentru deqeurile depuse la ramp5.

Va multumesc!
SA qtifi - o sd ?ncercdm - dar v-am spus din ce perioadd. Noi incepem de pe acum

sd pregatim un astfel de proiect, dar panA la finalizarea Staliei nu vom putea sd depunem
pentru ci abia atunci avem Master-planul integralfinalizat In acest moment el este parlial

- undeva la 80% frrd aceastd Stafie de tratare mecanico-biologicd.
Bun. Acesta era proiectul numdrul 8.

Proiectul nr. 9 - este un proiect cu doud treimi - ,,Proiect de hotlr6re privind
aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unui spafiu, in imobilul proprietate publica a

judefului Prahova, situat in municipiul Ploieqti, B-dul Republicii m.2 - 4."
Este vorba de fosta cameri in care iqi desftqura activitatea CAR-ul. O scoatem la

licitalie pentru a da posibilitatea CAR-ului sI iEi desfr;oare in continuare activitatea, dacd

va participa la licitafie, sau alte CAR-uri care doresc sd se inscrie la licitalie.
Dacd sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi dacd nu vi-l la supun la

vot. Cine este pentru? impotrivd? Dacdse abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judeleon aufost de ocord cu 30 voturi ,,pentru".
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Dl Bosdan Andrei Toader
V5 mulfumesc!
Proiectul nr. 10 - Proiect de hotardre privind aprobarea indicatorilor tehnico -

economici pentru obiectiwl ,,Pasaj denivelat peste DN I (Centura Vest), la interseclia cu
DJ 1011 qi str. Buda."

Aqa cum v-am explicat, pentru a putea depune la Ministerul Dezvoltarii acest
proiect, avem nevoie de aprobarea indicatorilor tehnico-economici qi ulterior, aEa cum o
sa avefi la punctul numdrul 20, gi a cofinanfarii.

Va rog!

Dl Dan Ciolac
Este stipulat in lege ca trebuie ca noi sd aprobdm indicatorii?
Ma intreaba colegii.

Dl Bogdan Andrei Toader
Bineinfeles. Este o lucrare a noastr6.

Dl Dan Ciolac
Nu pentru mine, pentru toat5 lumea.

Dl Bogdan Andrei Toader
Este documentafia, nu pentru licitalie, pentru a depune la Ministerul Dezvoltarii qi

pentru licitafie ulterior. Indicatorii se aproba de noi qi mi se pare cd documenta[ia are qi

cuacter confidenfial. AEa aprobdm la toate proiectele, dacd afi observat. $i in consiliile
locale se aprobd indicatorii, la fiecare lucrare. Nu qtiu. Eu ;tiu cd sunt confidenfiali
indicatorii. Nu?

Dna Ludmila Sfirloagd
Da. Vdd cd nu scrie.

Dl Corneliu Adrian Ionita
Ca si putem sd depunem proiectele ni se cere hot[r6rea Consiliului judelean de

aprobare a indicatorilor.

(Doamna consilier judelean Simona David s-a retras de la lucrarile qedinlei).

$tiu. Dar intrebarea este: confidenfial sau

Dl Corneliu Adrian Ionild
Nu.

Domnule Ionital

Dl Bosdan Andrei Toader

$tiu. Dar intrebarea
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I
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, nu este acesta. $tiam cd anumite proiecte au un grad de confidenJialitate.
Dacd nu sunt alte comentarii la acest punct, vi-l supun la vot. Cine este pentru?

impotriva? Dacdse abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului jude[ean aufost de acord cu 29 voturi ,,p€htru".

Dl Bosdan Andrei Toader
V[ mulfumesc!
In continuare avem proiectul nr. 11 - Proiect de hotdr6re privind aprobarea

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ l02I - Valea Doftanei,
Km 35+100 - Km 37+620."

Aceeaqi situafie, aceleaqi comentarii daca vi le dorili. Dacd nu, vd supun la vot.
Cine este pentru? Impotrivd? Dacd se abline cineva? Unanimitate. Domnule

Raducanu? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean oufost de ocord cu 29 voturi ,,pentru".

Dl Boedan Andrei Toader
Va mulfumesc!
Proiectul nr. 12 este un proiect cu doud treimi - Proiect de hotar6re privind

preluarea in administrarea Consiliului Judefului Prahova a terenului in suprafap de 1730

mp, situat in municipiul Ploieqti, str. Gageni F.N. (parcarea Spitalului Judefean de

Urgenfa Ploieqti).
Este vorba de un teren pe care noi l-am solicitat Primdriei municipiului Ploieqti,

astfel incAt sd reuqim si concretizdm doud proiecte importante pentru noi, pentru cd au

legatura - extinderea UPU qi cladirea noui de la Spitalul Judefean. Domnule director!

Dl Marius Niculescu
Este vorba de terenul din fala spitalului, pe latura cdtre strada din vecindtatea UPU,

pentru a asigura practic accesul pentru noua configurare a structurii de urgen!6, dupa

r eahzar ea pro i e ctului .

In noile noastre planuri salvarea va intra in...

Dl Marius Niculescu
Da, va intra pe l6nga bisericufd.

Dl Bogdan Andrei Toader
Exact. In partea dreapt[, nu va mai fi in partea st6ng5.

Dl Marius Niculescu
Un front mai generos unde sa poatd intra de la accidentele cu victime multiple, sd

se poatd asigura fluxul de salvdri Ei de intervenlii inclusiv in de zona de triaj, care acum

este un pic mai strdnsd aEa ca Ei capacitate.
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Dl Boqdan Andrei Toader
Am inleles. VA mulfumesc frumos qi mullumim de asemenea Primdriei

municipiului, care a dat curs solicitirii noastre.
DacI sunt alte comentarii de fbcut pentru acest proiect, dacd nu, vi-l supun al vot.

Cine este pentru? impotrivd? Dacd se abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean au fost de acord cu 29 voturi ,,p€ntru".

Dl Bogdan Andrei Toader
Va mullumesc foarte mult!
Sperdm sd depunem acest proiect pentru extindere UPU - reabilitare, modernizare

qi dotare UPU, cdt mai curdnd, pentru cd Axa s-a deschis.
Punctul nr. 13 - ,,Proiect de hotirdre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului judeJean Prahova in Comisia de Orientare $colard qi Profesionald (COSP),
pentru anul qcolar 2017 - 2018."

Dacd sunt propuneri? Vi rog!

Dl Dan Ciolac
O propun pe doamna Popovici Elisabeta, reprezentant qi ca supleant pe domnul

Ionic5 Adrian.

Dl Bogdan Andrei Toader
Mai sunt alte propuneri? Mai doreEte cineva? Dacd nu, vd supun la vot. Cine este
^apentru? Impotrivd? Daca se abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului.judelean aufost de acord cu 29 voturi ,,p€ktru".

Numirul 14 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotdrAre privind desemnarea

reprezentantului Consiliului judelean Prahova in Consiliul de Administralie al Centrului
Judelean de Resurse qi Asisten!5 Educalionald Prahova pentru anul qcolar zAn - 2018."

O singuri completare aq dori s5 fac la acest punct de pe ordinea de zi'. am rugat
Primdria municipiului Ploieqti si ne aloce pentru acest ,,centru" un spaliu in cladirea
OMV Petrom. Aceste doamne care sunt plitite de Ministerul Educafiei, sunt profesoare

qi au un rol pentru 2900 de copii anual, pentru care oferd asisten!f,, ghidare, terapie in
anumite situalii. Sunt copii cu probleme, cu traume, sunt copii care au nevoie de o

orientare. igi desfbqoari activitatea intr-o clddire tot a Prim drrer, dar data in administrarea
noastrS, o cl5dire care nu mai este funcfionald, pentru cd spaliile nu mai sunt cele adecvate

unei astfel de activitAli, intr-o cladire care necesiti investilii urgente.
Noi ne dorim, in cel mai scurt timp posibil, ca aceastd institulie sa iqi mute

activitatea in clddirea OMV Petrom. Am adresat aceastd rugdminte primlriei, din 20

septembrie, nu am primit nici un rf,spuns. Azi am vorbit cu domnul viceprimar Ganea gi

i-am spus cd, dacd, Consiliul local nu va aproba solicitarea noastrd avdnd in vedere cd in
contractul de dona{ie OMV Petrom stipuleaza foarte clar cd suntem gi noi beneficiari, cu

Dl Boedan Andrei Toader
VI mul{umesc!



acordul primariei. Deci
incS acordul. Doamnele

dreptul
sd ;ti!i

il avem dacd sunt qi dumnealor de acord. Nu am primit
ci sunt la a noua sau a zecea sesizare cdtre institutia

noastrf,, prin care ne someazl ci nu iqi mai pot desftqura activitateain acele condilii.
Bun. Era o parantezd cu privire la Centrul Centrului Judetean de Resurse qi

Asistenfa Educalional5.
Vd rog! $ti!i mai bine decdt mine situafia.

Dl Horia Victor Toma
O gtiu foarte bine dar weau sa vd spun un lucru pe care s-ar putea sa nu-l qtifi.

Doamnele de la CJRAE sunt in posesia unui rispuns, pe care mi l-au ardtat, din partea
primariei. C[tre dumneavoastri nu s-a fbcut, dar cStre primirie...

Dl Horia Victor Toma
Spun, invoc6...

Dl BoKlan Andrei Toader
CI nu au spafiu...

Dl Horia Victor Toma
Nu. Invoca faptul cI activitatea...

Dl Horia Victor Toma
...nu se incadreazd...

Dl Bogdan Andrei Toader
Din acest motiv m-am adresat OMV Petrom, au venit la noi in aceastd dimineafd,

iar OMV Petrom in data de 22 august a spus in felul urmitor...Noi ne-am adresat cdtre

OMV qi raspunsul... o secund5. Imediat.
Cu privire la adresa dumneavoastrd din data de 22 august, prin care ne solicitali sd

analizdm posibilitatea asigurarii mutarii qi desfrqurdrii activitdlii Centrului Judelean de

Resurse qi Asistenf5 Educafionald Prahova in imobilul situat in Municipiul Ploieqti, Piafa
Eroilor, numdrul l, dorim sd facem unele precizdri: dreptul de proprietate asupra

imobilului situat in Ploieqti, Piafa Eroilor, numdrul 1, a fost transferat cu titlu gratuit citre
Primdria municipiului PloieEti, prin contractul de sponsorizare din 20.12.2012, aprobat
prin hotdrAre de consiliu local. In urma solicitarii Primiriei municipiului Ploieqti, a fost
agreatprin actul adilional m. 1, aprobarea ca destinafia cladirii sI fie modificatd in sensul

credrii unui spafiu destinat desftqurdrii unor activitafii culturale, artistice qi acorddrii unor
servicii de asistentd social, aflate in sfera de competenfd a uttoritdfilor locale qi judelene.

in acest context subliniem c5, in actul adilional numirul l, Consiliul judefean Prahova

Dl Bosdan Andrei Toader

$i ce spune?

Dl Boedan Andrei Toader
Nu se incadreazd.
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este mentionat ca beneficiar al sponsorizarii. $i mai ales cd se prevede aici ,,servicii de

asistenfl sociald", ceea ce este qi aceastd institufie - CJRAE. Prectzdm ci OMV Petrom
nu este in mlsurd sf, dea curs unei solicitlri a dumneavoastri de a asigura mutarea qi

funclionarea activitdii CJRAE in imobil, intrucAt implementarea scopului sponsorizdrii
prin care s-a transferat dreptul de proprietate, este exclusiv in sarcina Primariei
municipiului Ploieqti. In varianta simplS, OMV Petrom nu are nicio problem5. Primdria
PloieEti este cea competenta sa-qi dea acordul. Dar primiria Ploiegti, pentru cd este...

Am facut adres6, in urma acestei adrese de la OMV, qi nu am primit rdspuns. Dar
va spun ceva: Primaria municipiului Ploieqti a fbcut o solicitare de modificare a actului
adilional numirul l, printr-un nou act adifional, prin care s5-qi mute, primiria, activitatea
in cladire. Ei nu vor sf, dea curs acestei solicitari pentru cf, se gAndesc c[ vor muta primdria
cu totul in acea clidire qi le vom ocupa noi un spafiu. Acum nu ;tiu daci Primdria
municipiului Ploieqti gdseqte activitatea acestor doamne importantd sau nu, dar eu

consider ci atributul Consiliului local este in primul rdnd fa[d de cet[fenii pe care ii
reprezintS Ei nu in privinla lor ca qi activitate, dacd m5 intrebali pe mine. Dac6 dumnealor
au o astfel de atitudine vI asigur cd vom merge personal infa\aconsiliului local, impreund
cu doamnele de la CJRAE, daci dorim putem si luf,m qi2954 de copii, c0t au doamnele
in grijd qi sa vedem ce este mai presus pentru domnii consilieri. Vreau sd vd spun cd noul
birou al domnului de la ASSC, din acea cl5dire, este cam cit aceasti sald, estimativ. Sunt
niqte spafii generoase. Dacd vor sd le ocupe, vd asigur eu cd pot sd le ocupe qi cu jumatate

din prim[rie, nu cu toatd prim5ria. Sunt nigte spalii exagerat de mari. Dar v5d ci acestei

solicitari nu dau curs de...

Dl Dorin Tudora
Dar chiar gi aqa, sf, se mute Ei cdnd se mutd ne mutdm noi unde avem spalii

Dl Bosdan Andrei Toader
Nu. Dar e pdcat. Deja au mutat asistenla sociald acolo. Mulli din cei care sunt la

asistenla sociald sunt qi beneficiari ai acestui Centru Judelean de Resurse Educalionale.

Pentru cd se completeazd activitatea.
Bun. Aceasta a fost o parantez6,. Acum revenim la proiectul nostru pe ordinea de

zi. Promit cd nu mai fac paranteze pi'nd la sf6r;itul qedinlei, dar am fost supdrat in aceastd

dimineald cfind au venit domnii de la OMV Petrom, din nou, qi mi-au spus, mi-au
clarificat ce au wut sd spund prin adresl Ei am inleles cd problema este la Primdria
municipiului.

Proiectul nr. 14. Dacd sunt propuneri pentru desemnarea reprezentantului

Consiliului judelean Prahova in Consiliul de Administralie al Centrului Judelean de

Resurse qi Asistenld Educafionald?

Dl Gheorghe Neasa
Da, domnule preEedinte. Noi avem douS propuneri de fbcut: pentru membru titular

- domnul Enescu Rareq gi pentru supleant domnul Nicd lustinian.

Dl Boedan Andrei Toader
Feodor.
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Dl Gheorghe Neaea

$i cu precizarea cd-i frra bani.

Dl Bogdan Andrei Toader
La ambele puncte de pe ordinea de zi weau sd vd spun cd nu sunt remunerate in

vreun fel aceste comisii.
Daca sunteli de acord cu propunerile fbcute? Cine este pentru? impotrivi? Dacd se

abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 29 voturi ,,pentru".

Dl Bogdan Andrei Toader
Vd mulfumesc!
Numlrul 15. - ,,Proiect de hotirire privind modificarea qi completarea Hot[r6rii

Consiliului Jude{ean Prahova nr. 92131.05.20L7 referitoare la aprobarea taxelor
institufiilor de culturd aflate in subordinea Consiliului Judelean Prahova."

Va rog! Cine este aici de la culturd? Doamna $tefbnucd, vd rog!

Dna Anisoara Stefrnucd
Avem rugdmintea de a majora pulin taxele de la $coala Populard de Artd.

Dl Bogdan Andrei Toader
Pentru anul acesta sau pentru anul care...

Dna Aniqoara $tefbnucd
Pentru anul qcolar ne-ar fi trebuit dar am inleles de la domnul Rf,zvan Moqu cd nu

se poate, vor fi aprobate doar pdna la sf6rEitul anului 2017 ,urmAnd sd depunem din nou...

Dl Boedan Andrei Toader
Toate taxele aqa sunt aprobate, pe an bugetar.

Dna Aniqoara $tefrnuca
Da. Pentru anul 2018. vom reveni.

Dl Bogdan Andrei Toader
Cu cAt se modifica?

Dna Ani;oara $tefrnuca
Nu sunt sume foarte mari - intre 10

Dl Bogdan Andrei Toader
Modificarea. Plus?

Dna aAniqoara $tefbnucd
Da. In plus.

lei si 30 lei, la fiecare curs.
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Dl Boedan Andrei Toader
Am inleles. Bun. Vi mulfumesc! Daci sunt comentarii? Va rog!

Dl Dan Ciolac
Nu vreau sd vd refin. Afi spus cd la anul depunefi alt material. O sd-l votez pe acesta,

dar vi atrag aten{ia asupra formei - este vorba de Centrul Judelean de Cultur6. Este un
amestec intre termenii ,,tax6" qi ,,tarif' de nu qtiu foarte exact ce se intdmpl[? Nu am
inleles daci sunt gratuit5li acordate salarialilor proprii, pentru cd la fundamentarea
gratuitdlilor acordate scrie aqa: ,,avhnd in vedere nivelul scdntt al salartzdrii personalului
din domeniul culturii qi gratuitalile practicate de instituliile similare din fard ($coli
Populare de Arta din !ara, pentru angajalii proprii)".

$i vA mai atrag atentia, aici la tabel, faptul cd ali anexat o hotSrdre de la Consiliul
jude{ean Gala[i, chiar nu md intereseazd, aqteptam fundamentarea dumneavoastrS, da, iar
cu exprimarea aceasta ,,lei/prestafie" chiar nu o si fiu de acord niciodata. Uitali-vd ce

inseamn6,,prestafie" !

Dl Bogdan Andrei Toader
Pentru mine sund...

Dl Dan Ciolac
E vorba de fanfard. Daci era de sap6, hai ca mai puteam sd o accept.

,,Prestafie" este un termen foarte vechi, qi se referd la o munc5, qi de fapt este o
muncd pe care o faci pentru o datorie in general, foarte rar cu acest infeles, dar la fanfarir

,,lei/prestafie", credefi-ma imi foarte greu si accept, in limba romdnS. Intr-un limbaj al
unei institufii. . .

Dl Bogdan Andrei Toader
DoamnS, ce-a,ti wut sd spuneli?

Dna Anisoara $tefrnucd
Care at fi formula acceptabilS?

Dl Dan Ciolac
Nu, dar nu mI intrebali pe mine!

Dl Bogdan Andrei Toader

,,Reprezentafie" sund mai frumos, sI qtifi.

Dl Dan Ciolac
SA Etili ca existd qi termenul de ,,Concert de fanfara". Sd Etifi ca a;a erau concertele

de fanfar5, in parcuri, frumos, in perioada aceeain care eram mai linigtili qi mai apropiali
unii cu allii.

Dna Aniqoara $tefrnucd
Da. Va multumesc!



Dl Bosdan Andrei Toader
Doamna $tefbnuc[, sa qtifi ca tind sa fiu de acord cu colegul meu.
Nu va supirafi, aici cu ,,lei/ prestalie" nu-mi sund deloc bine. $i are dreptate, nu

este un argument cdla Galafi se practicd aceste tarife. Puteam sd mergem poate cu tariful
dublu fafa de Galafi. Suntem Prahova, totuqi. Presupun cd existl nigte argumente pentru
care ali ajuns la aceste sume. Nigte justificari: pentru cd sunt doudzeci de copii, iar inmullit
cu 60 lei pe lun5, acel profesor care desfrqoard activitateaincaseazd 1200 qi acopera...

Dna Ani$oara $tefrnucd
Dacdimi permiteli, scutirile de taxe prevedeau doud aspecte: o dat[ scutiri de taxa

pentru elevii $colii de Arti care au obfinut rezultate deosebite la concursuri de nivel
nafional qi in acelaqi timp au qi o situafie sociald qi financiari destul de precarl Ei a doua...

Dl Bogd^an Andrei Toader
Putem? Imirutem / rml cer scuze, lml cer scuzel
Putem sd spunem in felul urmltor: cum se stabilegte in cadrul consiliilor locale -

lml scuze!

pentru persoanele care au venitul lunar, qi trebuie sd aducl adeverinle, sub 2000 lei se

oferd gratuitate - vd dau un exemplu.
Stimafi colegi vI spun sincer c[ doamna m-a informat cu privire la majorarea de

tarife, am fost de acord, nu am studiat intregul material. Foarte bine ca afi frcut acest
lucru. Cu scuzele de rigoare, o sd venim anul wmdtor mult mai bine fundamenta[ilaacest
proiect gi poate cu niqte tarife recalculate, nu qtiu, in plus sau in minus, depinde ce calcule
vom face. In privinta ,,prestafiilor" fanfarei vom vedea cum vom putea astfel incdt si
asigurdm fanfara acolo unde este nevoie de ea, inclusiv la festivalurile tradilionale care
se desfbqoard pe raza jude{ului.

Va rugam si ne acceptali aceste mici scapari!
I-am intors acest proiect Ei qtiu eu foarte bine de ce i-am intors acest proiect - pentru

cd nu mi se pdrea normal ca...
Presupun ca v-afi insuqit criticile. in rest proiectul este de acord.

Sd presteze, sau ce?

Dl Gheorghe Neaga
Am o intrebare, domnule preqedinte.

Dl Bogdan Andrei Toader
Va rog!

Dl Gheorghe Neaga
Fanfara...

Dl Gheorehe Neaea
Fuego?

Dl Bosdan Andrei Toader
Ce-i cu Fuego?
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Dl Bosdan Andrei Toader
Este 35 lei minutul, dacd nu md inqel eu.

Dl Gheorghe Neaga
2l milioane de lei pe or5?
Nu gtiu. Eu intreb. Mie mi se pare o sumd...

Dl Boedan Andrei Toader
Sa qtifi cd domnul primar...
Va rog frumos! Vd rog, pulina atenlie!
Domnul primar de la Telega sd qtili cd are pe data de 8, unde sunteli invitali,

festivalul de Mihail qi Gavril - ultimul din acest sezon. Ce bine cd, are? Ca e ultimul.
Am in{eles. Sa gtili ca s-a plAns qi dumnealui de aceastd sumd pe care a trebuit sd o

pl5teascS, pentru fanfard. Pentru unele primarii sa qtiJi cd suma poate nu este atdt de mare.
Nu qtiu, pentru Cdmpina, mi uit la domnul Nistor, nu-mi dau seama, dar pentru o primdrie
ca Telega - 2100lei si qtili ca este o sumf, destul de mare. Ar trebui totuqi sd avem din
parlea Consiliului judelean o minim[ reprezentare asiguratd, din punctul meu de vedere
poate aEa ar trebui sd lucrSm. Daca dorili fanfara 20 de minute este gratis, dacf, o dorili
pe parcursul intregii zile costl at6t, pentru cd...

Cine o sd wea? Fanfara dd onorul, este la inceputul manifestaliei iar apoi sa qtili ca

nu mai este necesard. Trebuie s5-i asigurali transportul qi aqa mai departe. Este o pirere
personal5. Va trebui s[ reludm disculiile acestea. $tiu, una pe an este gratis.

$tiu ce urmeazd si imi spune{i, doamna $tefdnucd.

Mai am un aspect de addugat: marea majoritate din aceste primarii care considera
c6 acest tarif de 2100 leilord respectiv 35 lei/minut, pentru cd, fanfara nu este solicitata
pentru o ori decAt incazuri excepfionale. De reguld sunt 20 de minute, un sfert de ora.

Aceste primdrii, in mare majoritate,practicd, niqte... sau afiqele pe care le au la aceste

evenimente ne aratd faptul cf, au nigte invitali care au niEte tarife - gen Proconsul, Cargo.

Acestea sunt formafii care vin pe bani foarte mulfi. Iar ca sd spunem...

Dl Bosdan Andrei Toader
Doamn5 am qi eu o intrebare. Imi cer scuze cdvd intrerup, imi cer scuze cdvd

intrerup! De profesie ce suntefi?

Sociolog-etnolog.

Dl Bogdan Andrei Toader
Foarte frumos.
Sa va spun: asta vine din partea unui economist nu sunteli o institulie care si facl

profit, da. Doi - nu trebuie sd vi intereseze decdt cum sprijinifi altd institulie din acest
jude!. Trei - sa gti{i c5 sunt primarii care-Ei permit qi efectueazd festivaluri, spectacole pe

bani Ei primarii care fac totul din ce str6ng de la consilierii locali. Sunt prim[rii qi primarii.
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Iar pentru anumite evenimente - dacd dumneavoastrd contabtltzafi I decembrie -
acela nu este un spectacol la Valenii de Munte. Sau 9 mai,la Vdleni. Dacd o dafi gratuit
de 9 mai, nu-i faceli decdt si-i conferili meritele pe care le are, pentru cdareziualocalititlri
o dati cu ziua Europei - de 9 mai. Haideli si nu ne g6ndim...

VI spun ceva: aceqti bani pe care-i solicitali primdriilor, crede{i-ma ii pldtim noi cu
vdrf qi ?ndesat acestor domni primari, prin parteneriate pe de altdparle, aqa cd nu ne facefi
niciun bine credefi-md pe cuvAnt, dar va trebui s5 reanalizdm situafia.

Vd mulfumesc! Vd supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? impotriv6? Dacd
se abfine cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 29 voturi ,,pentru".

Dl Boedan Andrei Toader
Mullumesc. Domnule Ilie, ali rezolvat problemele aplrute pe parcursul noplii

trecute?

Dl Mihai Viorel Ilie
95oh rezolvate mai sunt cele individuale.

Dl Bosdan Andrei Toader
Individuale. Colective mai sunt?

(Domnul consilier judefean Mihai Viorel Ilie s-a retras de la lucrarile qedinfei).

Numlrul 16 - ,,Proiect de hotSrffre privind modificarea statului de funclii pentru
Spitalul Judefean de Urgen![ Ploiegti." Doamna Nuqa!

Dna. Elena Ion
Este vorba numai de modificarca statului de funcJii. Sunt cdteva funclii vacante

care sunt desfiinlate qi infiinlate in locul lor funcJii de nivel mai mic. Vorbim de doud

funclii de farmacist: farmacist primar in farmacist specialist gi farmacist specialist in
farmacist

Dl Bogdan Andrei Toader
Sa qtiti ci f-armaciqtii sunt foarte scumpi qi nu prea reuqim sd atragem personal. Cei

care au diploma de farmacist se duc cdtre privat, cdtre farmacii, unde primesc undeva la
6000 lei pe lund. $i din acest...

Da, sd Etili. Pentru cd este obligatoriu sd ai un farmacist autorizat la orice farmacie

care iqi desfrqoar5...
Diriginte - uitafi domnul qtie mai bine titulatura. $tiu cd asistenfi farmaciqti produqi

la CAmpina gdsim mai mul1i. $tiu cf, este o Ecoalf, acolo, domnule Nistor. $tiu totuqi ca

acolo este o qcoald pentru asistenli farmaceutici.

Dna Rodica Mariana Papuc

De ce va uitali la domnul Nistor cdnd este vorba de Cdmpina? Eu nu sunt tot din
Cdmpina?
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Dl Bogdan Andrei Toader
Doamn5 din cdte qtiu eu a lucrat in administralia

dumneavoastrd in privat?
locald

$i de aceea se spune ,,noi Cdmpina" pentru ci e altfel decdt aici.

Dl Bogdan Andrei Toader
Vd rog, doamna... !

Dna. Elena Ion
Un post vacant de biolog, cu studii superioare, intr-un compartiment citologie in

laborant, cu studii postliceale, deci la nivel de studii medii qi in partea de TESA un post
vacant de contabil, cu studii medii, in post vacant de economist, cu studii superioare.

Dl Bogdan Andrei Toader
Deci creqte?

Dna. Elena Ion
Creste.

Dl Bogdan Andrei Toader
Am inleles.

Dna. Elena Ion
Dar economia pe celelalte doud face ca aceasti modificare, transformare, a statului

de functii sd se incadreze in fondurile alocate.

Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Ali inleles modificarile. Daci sunteli de acord cu ele, dacd nu.
Domnule Ionicf,, weli s[ spuneli ceva? Nu.
Cine este pentru? Impotrivd? Dacd se abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 28 voturi ,,p€htru".

Numirul 17 - ,rProiect de hot5rdre privind atribuirea unor licenfe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale."

Domnul $epEi are rujeola qi din acest motiv nu participdla qedinfa.

Dl Horia Vicior Toma
Dar este vaccinat?

Dl Boedan Andrei Toader
Nu qtiu sd vd r[spund, ar trebui sd intrebam qi copilul dumnealui de la care a preluat

aceastd. . . Doamna Papuc?
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Dna Rodica Mariana Papuc
Eu nu particip.

Dl BogrCan Andrei Toader
Doamna Papuc nu participd la vot.
Cine este pentru? Impotrivd?Dacdse ab{ine cineva? Unanimitate, Fardparticiparea

la vot a doamnei Papuc.

Membrii Consiliului judelean au fost de acord cu 27 voturi ,,p€htru" (Doamna
consilier judeleana Rodica Mariana Papuc nu a participat la vot).

Dl Bogdan Andrei Toader
Numirul 18 - Proiect de hotdr6re privind pregdtirea gi promovarea proiectului

,,Administralie public[ eficientd, servicii de calitate la nivel local" de cdtre Consiliul
Judelean Prahova. Am frcut un mic comentariu la qedinfa pregititoare, nu cred cd mai
este cazul sa-l fac qi in aceastl qedinfa. Daca sunt Ei alte comentarii la acest proiect?

Dl Gheorghe Neaga
Da, domnule preEedinte.

Avdnd in vedere cd discutafi la inceput cd am scos 4oA, l4o/o,2loA dupa ce o sd

implementdm proiectul acesta o sd facem 125%.

Dl Bogdan Andrei Toader
Doamne ajuta! AEa si fie.
Cine este pentru? Impotriva? Dacd se abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 28 voturi ,,p€fitrlt.".

Dl Bogdan Andrei Toader
Numirul 19 - ,,Proiect de hotirdre privind aprobarea Acordului de cooperare intre

Judelul Prahova, Rom6nia qi Districtul Mikol6w, Polonia."
DouI minute dureazd prezentarea mea la acest proiect.
Vreau sd vd spun cd intr-o sdmbata diminea!5, impreund cu o doamnd inspector de

Inspectoratul $colar Judelean, la rugf,mintea dumneaei, m-am intdlnit cu o delegalie din
acest district, impreund cu preqedintele, pe care am ajuns s6-1 cunosc desful de bine in
cele trei ore petrecute qi weau sd vd spun cd noi qi Polonia am plecat din acelaqi loc, ne-

am confruntat cu aceleaqi probleme, dar s5;ti!i cd ei ne-au dep[qit cu mult. $i am spus cd

daca noi mergem in Republica Moldova sd ii inva{[m cum sd atragd fonduri europene qi

in privinla dezvoltdrii ar trebui sd mergem qi noi in Polonia ca sd invaldm qi s5-i inv6!5m
mai departe pe domnii din Moldova.

Dumnealor au joi ;e^dinp pentru aprobarea acestui acord de parteneriat. Dac5...
Au awt pe 26,joi. Imi cer scuze! $tiam cd intr-o joi. Daca sunteli de acord sd ne

infralim cu acest district? Am rdmas impresionat de c6t de mult au evoluat Ei c6t de

repede. Va rog!
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Dl Dan Ciolac
Scurt de tot, ?n suslinerea domnului preqedinte, intr-adevdr este o chestie. Poate

invdlam cdteva lucruri. In 1989 Polonia avea un produs intern brut cu 50o/o mai mare decAt
Romdnia. Nu vd spun cifrele, gtiu qi acum echivalentul in euro.

Nu. in 1989 echivalent euro Rom6nia 40,6 eiaveau $aizecigi ceva.

Dl Bogdan Andrei Toader
Cu 50o/o mai mare.

Dl Dan Ciolac
Dupd 14 ani, in 2014-2015 Romdnia are 146 miliarde de euro, Polonia are 460

miliarde. Diferenfd extraordinard de creqtere, de 400o/o - aproape.
Da, e de v6zut!

Dl Bogdan Andrei Toader
E de inv[!at!
Vi rog, domnule Dumitru! Imediat, domnule Soiu. Domnilor, weli sd vd infralifi

cu tolii? Vd rog, domnule Dumitru!

Dl Cristian Dumitru
Ca o parantezd Ei ca o susfinere la ceea ce inseamnd dezvoltarea Poloniei, ce

inseamnl dezvoltarea Rom6niei. Am fost la un schimb de experienld pe fonduri europene
pe tema aceasta, pe acelagi tip de proiecte europene noi am prezentat vreo trei
bibliorafturi, ei au venit cu un dosar de o sutd de pagini. Au spus: acesta este proiectul
nostru gi ni l-au prezental. de 100-120 pagini qi noi am venit cu trei bibliorafturi. Ceea ce

am inleles dupa aceea, dupd ce i-am intrebat: dar de ce se int6mpls diferenlele acestea
pentru ca gi noi Ei dumneavoastrl ne adresdm aceloraqi institulii europene? Au spus ,,da,
aqa este", dar cerinlele pentru cele trei bibliorafturi sunt ale dumneavoastr5, nu ale Uniunii
Europene. Deci cerinlele din cele trei bibliorafturi...

Dl Bogdan Andrei Toader
Ne facem singuri viala grea. $tiu.

Dl Cristian Dumitru
...erau ale noastre. Ei au venit exact cu cerinlele pentru Uniunea Europeand...

Dl Bogdan Andrei Toader
Strictul necesar.

Dl Cristian Dumitru
...O suta doud zeci qi ceva de pagini.

Dl Boedan Andrei Toader
Da. $tiu.
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Dl Cristian Dumitru
Asta este diferenfa, de fapt.

Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Soiu, domnul Banic5 qi apoi domnul Enescu.

Dl Mihail Iulian Soiu
Pe scurt. Este zona cea mai industrializatd si urbanizatdaPoloniei gi este gi cea mai

importanta din Europa de est.

Dl Boedan Andrei Toader
Aqa este. Ca qi Prahova.

Dl Mihail Iulian Soiu

$aptesprezece orage. C6nd spui Silezia, nu mai spui Polonia,
deosebit, o Polonie mai altoitd cu Germania.

Dl Bosdan Andrei Toader
SI qtifi cd am ar,'ut o disculie de trei ore. AE mai face un scurt comentariu:

pregedintele lor este in funcjie din 1996.
Vd rog, domnule Banical

Dl Alexandru Banica
Vreau sd v5 spun cdamfost de weo zece ori in Polonia, c6nd eram subprefect. Sunt

infralite vreo zece comune cu Mazowieckie qi pot sd vd spun cd avem multe de invalat de

la ei, multe. $i cel mai mult la ei este curajul. La noi nu existd curaj.

Am infeles. Domnule Enescu!

Dl Rare$ Dan Enescu
Da, domnule preqedinte. Pentru cI la qedinfa pregititoare doamna Sfirloagd nu a

fost prezenta qi dumneavoastrd ne-ali onorat cu inilierea acestui proiect, totuqi intenfia
principald a fost a doamnei Sfirloagd gi vreau sI-i mulfumesc.

Dl Bogdan Andrei Toader
Vd mulfumesc!
Sa inleleg cI o s6 avem un vot unanim pe acest punct de la ordinea de zi. Cine este

pentru? Impotriva? Dacd, se abfine cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 28 voturi ,,pentn't".

Dl Bosdan Andrei Toader
Inainte sd votdm cele douf, suplimentare care vor curge destul de uqor qi sper eu cd

afi infeles cele doud proiecte cu cofinan[area, aq wea sd o prezint pe doamna Hermina

spur ceva mal



Bigiu, noul secretar al judefului Prahova, intruc6t nu am avut ocazia la qedin!a...
Dumneaei a participat qi la qedinfa pregdtitoare qi am avut impresia cd afi cunoscut-o.
Doamna Hermina a ocupat aceastS funcfie in urma concursului suslinut in luna august.

Dumneaei contrasemneazS. toate aceste hotdrAri, dupa votul dumneavoastr5. Vine de la
Primaria Sl5nic.

Proiectul il vizeazd,, de contrasemnat, contrasemneazd hotdrdrea.
Nu. Si stiti ca a fost secretarul Primariei Aluniq, apoi secretarul Primariei Slanic qi

in urma concursului susfinut...
Sa qtili. Este foarte adev[rat, da. Intrau intr-o situalie de incompatibilitate.
Numlrul 20 pe ordinea de zi - Proiect de hotardre privind aprobarea cofinanfarii

obiectiwlui ,,Pasaj denivelat peste DNI ( Centura Vest) la intersecfia cu DJ 1011 qi strada
Buda."

Aqa cum s-a stipulat in cererea noastrd de finanlare ne-am asumat cheltuieli pentru
aceste lucrdri, solicitdnd de la Programul Nafonal de Dezvoltare anumite cifre, in sensul

cd pentru Buda avem 25 milioane lei alocali, din partea PNDL, iar noi vom avea de

susfinut o cotd de c6t, domnule Ioni15?

Dl Corneliu Adrian Ionita
Doud milioane qi un pic.

Dl Bogdan Andrei Toader
Doua milioane Ei un pic pentru expertizd,, studii topografice gi SF acestea intrd in

cheltuielile noastre. Sunt anumite cheltuieli pe care dumnealor le declara neeligibile, in
sensul cd noi avem obligafia sd ajungem in stadiul de SF, cu certificat de urbanism gi

avizele toate luate pentrg a putea depune la dumnealor, pentru a primi finanlarea.
Cine este pentru? ImpotrivS'l Dacd se abline cineva? Unanimitate.

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 28 voturi ,,p€htru".

Dl Bogdan Andrei Toader
V[ mulgumesc!
AceeaEi situalie la proiectul nr. 21 - pentru cofinanlareaobiectivului ,,Reabilitare

DJ l02I - Valea Doftanei; Km 35+100 - Km 37+620;'
Aici. A fost lung[? O ori Ei treizeci de minute. imi cer mii de scuze!

Eu cred cd, ar trebui sd mergefi in vizitl la Primaria Ploieqti, cu optzeci de puncte

la qedinla de m6ine, sd vedem cdnd se termini pentru ci incepe la ora doisprezece. Sunt

foarte curios.

Dna Ludmila Sf?rloaei
Sa vind ei la noi, sd invefe!

Dl Bogdan Andrei Toader
Pentru acest punct suma este...Cdt avem, domnule Ionila de cofinanfat? Opt

milioane? Domnule Ionil[, dacd dumneavoastri greqifi, md faceli gi pe mine s5 greqesc.

$i am cheltuit noi opt milioane pAna in acest stadiu?
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Dl Corneliu Adrian Ioniti
Nu. AtAt ar trebui s[ mai contribuim pAna la valoarea proiectului.

Dl Bogdan Andrei Toader
Destul de mult. De ce ne-am asumat o cheltuial[ asa de mare?

in solicitarea pe care am avut-o...

Dl Bogdan Andrei Toader
Mi se pare foarte mult.
Dar nu cred ci vom cheltui noi 8 milioane pentru acest proiect din banii noqtri.

Dl Corneliu Adrian Ionil5
Nu. Banii ii avem deja. Daca ne dau finanfare pentru solicitarea noastrd nu ii

cheltuim.

Dl Bogdan Andrei Toader

$i atunci?

Dl Corneliu Adrian Ionitd
Trebuie si avem hotlr6re pentru cofinanfare, ca sd putem sd demarlm.

Dl Bogdan Andrei Toader
Am infeles. Deci pentru Valea Doftanei, unde ne-au fost alocali 11 milioane lei din

partea Ministerului Dezvolterii, ar trebui sd cofinanlam doui milioane. Ar trebui spun,
pentru cf, noi nu vom cheltui aceste sume. Proiectul l-a realizat domnul lonitS. Parci
dumneavoastrd ati...

Dl Corneliu Adrian Ionita
Da.

Dl Bogdan Andrei Toader
...ali refdcut un studiu mai vechi pe care-l aveam pentru acel drum? $tili ci

proiectul este de mult aprobat.

Dl Corneliu Adrian Ionit5
La pasajul de la Buda alocate au fost 25 milioane gi qase sute qi devizul general a

fost de 34 de milioane, din cauza asta diferenla este mai mare.

Dl Bogdan Andrei Toader
Am inleles. Devizul general, dar...
Vi mulgumesc! Supun acest proiect la vot.

abline cineva? Unanimitate.
Cine este de acord? tmpotriv[? Dacd se

Membrii Consiliului judelean aufost de acord cu 28 voturi ,,p€/ttrlt,"
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