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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova 

din data de 30 decembrie 2020, ora 11,00 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 451 din 29 
decembrie 2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți 
vicepreședinții Consiliului județean, domnul Tudone Dumitru și domnul Apostol 
Constantin Cristian și următorii 32 consilieri județeni: Andrei  Gabriel Stelu, 
Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-
Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Calotă Emil, 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, Matache Dumitru Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, 
Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Teju 
Sorin, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin. 

Au lipsit președintele Consiliului județean, domnul Iulian Dumitrescu (absent 
motivat) și doamna consilier județean, Ludmila Sfîrloagă. 

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: domnul Pițigoi Ioan Adrian, administratorul public - Consiliul Județean 
Prahova; dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios 
și Administrație Publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 
Economice; dna Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și 
Achiziții Publice și dna Anna Maria Vasile, directorul executiv al Direcției Proiecte cu 
Finanțare Externă. 

 
 Dl Dumitru Tudone 
Bună ziua! 

  Astăzi a trebuit să ne întâlnim pentru că urmează să încărcăm în aplicație, până pe 
data de 31.12, aceste proiecte care urmează a fi dezbătute. 

Vă aduc la cunoștință că ședința va fi condusă de subsemnatul, întrucât domnul 
președinte are o cerere de concediu pentru astăzi și mâine, iar conform dispoziției de 
împuternicire sunt primul vicepreședinte care preia acest atribut. 

Trecem la efectuarea prezenței, pentru desfășurarea ședinței. 
Iulian Dumitrescu, absent motivat. 
 

x 
x       x 

 
 

La apelul nominal au răspuns ”prezent” următorii: vicepreședinții Consiliului 
județean, Tudone Dumitru și Apostol Constantin Cristian, și consilierii județeni: Andrei 
Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Bercea Raluca-Mihaela, 
Bulearcă Marius Felix, Calotă Emil, 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-
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Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana 
Mădălina, Matache Dumitru Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Teju Sorin, 
Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin. 

 

x 
x        x 

 
 Dl Dumitru Tudone 
Deci din 36 de consilieri județeni sunt prezenți 33. Nu sunt prezenți domnul 

Iulian Dumitrescu, doamna Băzăvan și doamna Sfîrloagă. 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Doamna Băzăvan, vine acum. 
 
Dl Dumitru Tudone 
La acest moment, când declarăm ședința deschisă, atâția suntem prezenți. 
Dacă îmi dați voie să declar deschisă ședința și să supun la vot proiectul ordinii 

de zi. 
Cum este cutuma anterior formată, încep cu supunerea la vot ”împotrivă” ca să fie 

mai ușor pentru consemnarea votului în sistemul electronic. 
Cine este împotriva proiectului ordinii de zi? Abțineri? În unanimitate aprobată 

ordinea de zi. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi ”pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre prin care se constată încetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier județean al domnului Toader Bogdan Andrei și declararea 
vacantării locului de consilier județean respectiv - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisia nr. 6. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare rețele termice aferente 
SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” 
- Etapa I - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului 

„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței 
energetice în alimentarea cu căldură urbană” - Etapa I - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitare 

rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în 
alimentarea cu căldură urbană” - Etapa I a unui teren pentru reabilitarea noilor investiții 
aferente acestuia - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 



3 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Primul proiect de pe ordinea de zi: ,,Hotărâre prin care se constată încetarea de 
drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Toader Bogdan 
Andrei și declararea vacantării locului de consilier județean”. 
  După cum știți, domnul Toader a fost ales deputat în urma alegerilor din data de 6 
decembrie, ca urmare acestui fapt optând pentru calitatea de deputat… 
  S-a produs acest proiect de hotărâre pe care îl supun la vot. 
  Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate aprobat proiectul. 
 

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

 Dl Dumitru Tudone 
  Al doilea proiect de hotărâre: ,,…privind aprobarea documentației tehnico-
economice, indicatorilor tehnico-economici și a unor măsuri necesare implementării 
proiectului ,,Reabilitare rețele tehnice aferente SACET Ploiești pentru creșterea 
eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană – Etapa I” 
 Cine este împotrivă? Sau dacă sunt discuții? Nu sunt. Abțineri? Proiectul de 
hotărâre în unanimitate aprobat. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Dacă îmi permiteți, la proiectul nr. 3, am înțeles că vor fi câteva discuții pentru 
armonizarea sumelor prevăzute la articolul 2 
 Doamna Director…! 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Mă scuzați! Din motive de… 41 de bani… a trebuit să schimb aceste cifre… 

 
 Dl Dumitru Tudone 

Deci, pentru a se armoniza sumele prevăzute la articolul 1, articolul 2 și articolul 
3. 

Deci, dacă în cadrul articolului 1 suma nu mai este 114.753.366,92 din care TVA 
91.273.534, 92, ci… 

Avem vreo modificare aici? 
 
Dna Anna Maria Vasile 

 Da. 
 Asta, 363, nu, pentru că avem modificare aici… 
 

Dl Dumitru Tudone 
Pe articolul 3 și pe articolul 2. 
 
Dna Anna Maria Vasile 

 Da. 
  
Dl Dumitru Tudone 
La articolul 2: suma de 1.862.725,21 va fi înlocuită cu suma de 1.862.286,69 lei, 

inclusiv TVA… Deci să se rețină îndreptarea acestor erori. Iar la articolul 3, suma 
prevăzută în proiectul inițial de 21.617.593,49 va fi 21.617.641,67. 



4 
 

 Acestea două sunt amendamentele care au influență în urma reverificării 
calculelor pe cifrele prezentate. 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Cumva intervin în indicatorii tehnico-economici ai proiectului ulterior? 
 

Dna Anna Maria Vasile 
 Nu, nu intervin. Valoarea totală a proiectului este … 266,92… 114.753.366. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Domnul Eugen Ionică, în calitate de președinte al Comisiei de buget…, colegii 

care au sesizat această neconcordanță 
 

Dna Anna Maria Vasile 
Mulțumesc! 
 
Dl Dumitru Tudone 

 Dacă mai sunt observații, vă rugăm! 
 
 Dl Eugen Ionică 
 Nu mai sunt, dar cel care a văzut-o primul a fost, ca să nu păcălim pe nimeni, a 
fost domnul Petrache. El mi-a zis… 
 

Dna Anna Maria Vasile 
Mulțumim mult de tot! 

 
Dl Dumitru Tudone 

 Mulțumim tuturor colegilor! Am înțeles. Mulțumim! 
 
 Dl Eugen Ionică 
 Mi-a luat-o înainte! 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Mulțumim! 
 

Domnul Adrian Petrache 
 Și eu mulțumesc! 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot aprobarea acestor două amendamente, 
după cum am dat citire. 
 Cine este împotrivă? Abțineri? Amendamentele formulate sunt aprobate în 
unanimitate. 
  
 Membrii Consiliului județean au fost de acord amendamentele formulate, cu 33 
voturi ”pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele incluse. 
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 Cine este împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 

  Trecem la proiectul nr. 4: ,,Hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului a 
unui teren aferent proiectului ,,Reabilitare rețele tehnice aferente SACET Ploiești 
pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană – Etapa I”. 
 Avize favorabile de la comisii… Supun la vot. 
 A intrat în sală și colega noastră,… 
 Să completați participarea… 
 

Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Da. 
   

Dl Dumitru Tudone 
 …Doamnei Băzăvan.  

Deci, acum vom fi 34. 
Cine este împotriva acestui proiect de hotărâre? Abțineri? În unanimitate aprobat 

acest proiect de hotărâre. 
 

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

 Vă mulțumim pentru participare și vă urăm sărbători fericite și un an nou fericit! 
Mulțumim mult! 
 

Dna Anna Maria Vasile 
Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și pentru ajutor! 
 
Dl Dumitru Tudone 
La mulți ani! 

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 11,15. 
 
 
 
             p. PREȘEDINTE                        SECRETAR GENERAL,                

VICEPREȘEDINTE,                                         Hermina Adi Bîgiu 
    Dumitru Tudone 


