
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova 
din data de 30 octombrie 2020, ora 14,00 

 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 341 din 
29.10.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34 
consilieri județeni: Tudone Dumitru, Apostol Constantin-Cristian, Apostolache 
Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 
Bulearcă Marius Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, 
Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu 
Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-
Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana 
Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, 
Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Pițigoi Ioan-Adrian, Samoilă Nicolae, 
Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Toader Bogdan-Andrei, Tudora Dorin, Tudoran 
Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin. 

La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de 
drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al județului Prahova. 

De asemenea, la ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean 
Prahova au participat următorii invitați: Dovîncă Maria, directorul executiv al 
Direcției economice și Tincă Alina Georgiana, directorul executiv al Direcției 
Juridic Contancios și Administrație Publică. 

   
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Buna ziua!  
Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la ședința extraordinară de 

astăzi! 
 
       X 
 
     X                                   X 
 
 
S-a efectuat apelul nominal, răzpunzând prezent următorii: Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova,  Tudone Dumitru și Apostol Constantin-
Cristian, vicepreședinții Consiliului Județean Prahova și consilierii județeni 
Apostolache Mihai Cristian, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 
Bulearcă Marius Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, 
Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu 
Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-
Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana 
Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-
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Valentin, Pițigoi Ioan-Adrian, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, 
Toader Bogdan-Andrei, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-
Cosmin. 

 
       X 
 
 
     X                                   X   
 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului 

Județean Prahova din 30 octombrie 2020, ora 14,00,  este: 
1. Aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare din data de 26 

octombrie 2020. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 
2020, inițiat de Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Cine este pentru ordinea de zi? Dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri? Nu 
sunt.   

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

următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare din data de 26 

octombrie 2020. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova, pe anul 
2020, inițiat de Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului Județean Prahova. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 A intrat și domnul Ardeleanu și doamna Rodica Papuc, avem prezență 

completă. 
Punctul 1. 
Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare din 26 octombrie 

2020. 
Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul 2. Am să o rog pe doamna director economic să vă facă o scurtă 

prezentare și apoi o să avem discuțiile. 
 
Dna Maria Dovîncă 
Bună ziua! 
Propunem rectificarea bugetului județului având în vedere următoarele: 
- Solicitarea de suplimentare a bugetului Spitalului Județean de Urgență 

cu suma 3.996.000 de lei pentru asigurarea bunei funcționări a secțiilor spitalului și 
pentru achiziționarea de aparatură medicală; 
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- Altă solicitare de suplimentare, din partea Clubului sportiv „Activ” cu 
suma de 184 de mii lei, pentru plata contractelor de prestări servicii aferente lunii 
octombrie; 

- Altă solicitare de suplimentare o avem din partea Centrului Județean de 
Resurse Educaționale Prahova, cu suma de 117 mii lei, pentru achiziție de aparatură 
în vederea desfășurării în bune condiții a activității pe platformele educaționale; 

- Alocăm, de asemenea suma de 250 mii lei, pentru asigurarea 
transportului elevilor, reprezentând acea cotă de 50% pentru abonamentele școlare; 

- Avem o solicitare de redistribuire din partea Spitalului de Obstetrică a 
sumei de 741 mii lei, pe care o aveau în Secțiunea de dezvoltare, pentru contribuția 
la aparatura medicală în parteneriat cu Ministerul Sănătății, sumă pe care o solicită 
să o redistribuie, o parte către funcționare, în vederea achitării facturilor, cât și 
pentru achiziție de aparatură medicală. 
   Aceste suplimentări au fost posibile în urma analizei execuției de casă la 
această dată, prin diminuarea unor cheltuieli, atât din Secțiunea de funcționare, cât 
și a unor cheltuieli din Secțiunea de dezvoltare din lista de investiții. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
  Mulțumesc, doamna director! 
 

 Dl Eugen Ionică 
Domnule Președinte! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, da! 
 
 Dl Eugen Ionică 
Eu trebuie să spun că, din partea comisiei nr. 1, care este comisia avizatoare a 

acestui proiect, s-a dat avizul favorabil pentru proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub 
autoritatea Consiliului Județean Prahova, pe anul 2020. 

 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bine, mulțumesc! 
 
Dna Rodica Mariana Papuc 
Bună ziua domnule Președinte! Permiteți-mi să nu votez la acest punct și să 

ies din ședință. Mulțumesc! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sănătate doamna Papuc! 
 
Dna Rodica Mariana Papuc 
Mulțumesc mult! 
 
(Doamna Papuc Rodica Mariana s-a retras de la lucrările ședinței). 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Stimați colegi, suma mare, după cum ați văzut, este pentru suplimentarea de 

fonduri la Spitalul județean. Ce am găsit acolo? Și o să și explic unde se duc o parte 
din bani. Practic, o parte din bani se duc pentru niște prize de oxigen la secția de 
pneumo și boli infecțioase. De ce? Acolo era, este la ora aceasta, ca în epoca de 
piatră. În loc să avem prize și bolnavii să își pună furtunele în nas, să se conecteze la 
prize, se lucrează cu niște butelii, se cară buteliile, se duc buteliile într-un loc la 
Spitalul Județean, le duc cu mașinile la aceste secții, le dau pe geam, ca să nu se 
infecteze personalul. Suma e derizorie. Adică îmi este greu să înțeleg de ce nu s-au 
găsit 120.000 de RON ca să poți să faci aceste prize pentru oxigen?! 

La alt punct, solicităm achiziția de 6 ventilatoare. Pentru bolnavii COVID, la 
ora acesta sunt 12 ventilatoare. În acel salon unde sunt 12 ventilatoare sunt 18 
paturi. Sunt 12 bolnavi de COVID care stau la ventilatoare și mai sunt 6 care stau la 
oxigen, deși toți ar avea nevoie de ventilatoare. Și atunci medicii îl scot pe unul de 
la ventilatoare și îl bagă la oxigen, când îi scade saturația sau are probleme cu 
respirația îl mută la loc la ventilator. Am găsit patru ventilatoare nefolosite, pentru 
că trebuiau mici furtune prize, adică puse în funcțiune. Ele au fost donate de OMV 
și zăceau acolo într-o magazie și am alocat bani ca să le operaționalizăm pe acelea 
patru și ca să mai cumpăram șase ventilatoare. Cu 22 de ventilatoare, evident că este 
mai bine decât cu 12, dar nici nu putem mai multe pentru că am fi alocat, pentru că 
nu avem personal care să se ocupe de această treabă, de personal specializat în ATI. 
Aveam acea problemă de ne-am văzut cu spitalul la televizor, când stăteau  oamenii 
aceia în ploaie și așteptau să meargă în cortul de triaj care este neîncălzit. 

Am hotărât să cerem de la ISU un cort mai mare, și acela să fie un cort de 
așteptare, să nu mai stea oamenii în ploaie, și avem o sumă de 60 de mii de RON 
pentru închirierea a trei containere încălzite unde să se facă triajul pacienților. 
Practic, oamenii vin în cortul acela mare, stau acolo, nu mai stau în ploaie și după 
aceea triajul se face în aceste trei containere încălzite. Încă o dată, dacă vă uitați la 
sumele acestea sunt destul de mici. Mai sunt bani alocați pentru că sunt facturi 
neplătite de prin august la spălătorie, la transport deșeuri, la pază, la montaj 
instalații fluide. De asemenea am alocat niște bani pentru continuarea reparațiilor în 
secția ATI. Știți că secția ATI este in reparații și acum se lucrează în două incinte 
care nu au toate condițiile care ar fi necesare. Cam asta ar fi cu suplimentarea de 
fonduri pentru Spitalul județean. 

Mai este o suplimentare de fonduri pentru a-și putea lua copii abonamente. 
Știți, Consiliul județean are o contribuție și Ministerul Învățământului o contribuție, 
cred că jumătate la jumătate. Cam acestea ar fi de spus. Dacă sunt întrebări sau 
comentarii? Presupun că nu sunt. 

 
Dl Mihai Cristian-Neagu 
Am eu. Referitor la cele 3 containere. Sunteți sigur că vor fi suficiente? Ce 

capacități au? Mă refer la cele la care se va face triajul.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Ca să fie suficiente trebuie să știu exact câți oameni or să fie. Ele sunt 

suficiente pentru triaj. Oamenii stau în cort și după aceea îi bagi în containere la 
triaj. Sunt suficiente. 
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Dl Mihai Cristian-Neagu 
Bine, mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului Consiliului 

Județean Prahova. 
Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri sunt? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. Declar închisă ședința extraordinară de astăzi. Ne auzim 

săptămâna viitoare. 
 
Ședința s-a încheiat la ora 14,15. 
 

 
PREȘEDINTE,            SECRETAR GENERAL, 

Iulian Dumitrescu                                Hermina Adi Bîgiu 
 


