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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 30 ianuarie 2020, ora 15,00  

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 18 din 23.01.2020 

a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 31 consilieri județeni: 

Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, 

Bănică Alexandru, Ciolac Dan, Dumitru Cristian, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, 

Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, 

Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, 

Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 

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

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

 Au lipsit doamnele consilier județean: David Simona, Dumitru Mihaela Carmen 

și  Papuc Rodica Mariana și domnul consilier județean Meșca Darius Dumitru.  

 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: dna 

Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Maria 

Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Livia Barbălată, directorul 

executiv al Direcției patrimoniu; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al 

Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al 

Direcției economice; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al 

Direcției servicii și achiziții publice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv 

adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului 

resurse umane; dl Sorin Văduva, directorul general al Companiei de Servicii Publice și 

Energii Regenerabile Prahova S.A.; dl Adrian Emanuil Semcu, directorul general al 

Societății ,,Hidro Prahova” S.A. și reprezentanții presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Doina Monica Giulan, 

șeful Serviciului gestiune documente și relații publice din cadrul Direcției juridic 

contencios și administrație publică; dl Florin Enache, șeful Serviciului juridic 

contencios din cadrul Direcției juridic contencios și administrație publică; dna Nicoleta 

Adriana Pîrvu, consilier la Serviciul gestiune documente și relații publice din cadrul 

Direcției juridic contencios și administrație publică; dl Serafim Corafă, consilier la 

Serviciul gestiune documente și relații publice din cadrul Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dl Ionuț Răzvan Albișoreanu consilier la Serviciul gestiune 

documente și relații publice din cadrul Direcției juridic contencios și administrație 

publică; dl Constantin Savu, consilier în cadrul Compartimentului Control al 

președintelui și dl Florea Matache, directorul economic al Societății ,,Hidro Prahova” 

S.A.. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! La mulți ani!  

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 
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X 

 

 

X                    X 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua, din nou! 

 Mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre pentru această 

ședință ordinară. 

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

suplimentare cu punctele: 12, 13 și 14.    

 12 - ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Prahova 

în AGA la Societatea „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2020”. 

 Punctul 13 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către SC „Hidro Prahova” 

S.A. - proiect inițiat de către doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului 

județean Prahova” și 14  - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse 

școlare și a cuantumului bursei pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar 

special de stat pentru 2020”.  

 La punctul nr. 14 aș vrea să fac o scurtă mențiune: am înțeles, din partea 

colegilor mei de la Juridic, că este o plafonare la 120 lei, deci proiectul nu poate depăși 

acest cuantum valoric și vor veni colegii mei cu proiectul în forma proprie, pentru a fi 

votat. 

 Ne cerem scuze pentru micile probleme apărute: doamna secretar general al 

județului Prahova este în concediu medical de două săptămâni și cred că va mai fi încă 

o săptămână, de azi înainte. Are niște probleme destul de grave de sănătate. Iar doamna 

director al Direcției juridic este tot în concediu medical. Din acest motiv, v-aș ruga să 

fiți îngăduitori cu eventualele scăpări pentru aceste proiecte. 

 Dacă sunt comentarii pentru suplimentarea cu cele trei proiecte?  

 Vă rog! 

 Nu sunt comentarii? 

 

 Domnul Vasile Pătrașcu 

 Ba da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, din partea domnului Ciolac. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Nu. 

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 Domnule președinte, și la ședința trecută și la pregătitoare s-a discutat despre o 

eventuală discuție pe care să o avem cu conducerea... Sau să prezinte un raport, 

conducerea de la ,,Hidro Prahova”.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aș completa - nu doar de la ,,Hidro Prahova”, ci de la toate societățile. Știu că s-

a menționat. 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Toate societățile trebuiau să prezinte. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Mulțumesc! 

 Așa țin minte că am discutat, domnule Răducanu.  

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 Acum ne trezim cu două proiecte, pe repede înainte, de la ,,Hidro”. Nu știu dacă 

e musai astăzi, pe loc, să mandatăm sau să aprobăm un buget de care nu prea am avut 

cunoștință niciodată, așa cum ne-am trezit și cu... și cu alte alea. 

 Aș veni cu rugămintea, dacă se poate, să-l scoatem de pe ordinea de zi și să-l 

punem pe ordinea de zi a următoarei ședințe, ca să poată fi discutat. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Mulțumesc! 

 Asta voiam să spun: eu am discutat cu domnii consilieri de la PNL și au spus, cei 

care cunosc situația, iar eu am invitat conducerea ,,Hidro Prahova”, domnul director, 

domnul Adrian Semcu și cu domnul Matache - domnul director economic, pentru a 

explica în detaliu. 

 Vă rog, domnule Ionică, ați ridicat...! 
 

   Dl Eugen Ionică 

 Da. Așa cum ați și spus, am venit la dumneavoastră și am solicitat să punem pe 

ordinea de zi acest proiect, întrucât ,,Hidro Prahova” are pe data de 7, ședință de 

Consiliu de Administrație și este normal să meargă cu bugetul înainte.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze, cred că este de AGA. Consiliu de Administrație cred că a fost. 

 A fost. Pentru că noi primim bugetul după ce este votat de către...  
 

 Dl Eugen Ionică 

 Corect. 

 Este vorba despre AGA. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ... Consiliul Director. Da, și știu, pentru că am invitația din partea ,,Hidro 

Prahova”, pe data de 7. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Da. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
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 Aș vrea să ascult părerea domnului Semcu, întrucât îl cunoaștem cu toții de 

foarte, foarte mult timp și presupun că dacă a venit ,,la urgență” cu acest proiect de 

suplimentare a ordinii de zi, a avut dumnealui motivele clar stabilite.  

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Deci, domnule președinte, nu este ,,la urgență”, este la timpul normal. Eu cred că 

în loc să felicitați Societatea ,,Hidro” că vine din timp cu bugetul, pentru a fi aprobat de 

către dumneavoastră, să-și desfășoare activitatea bine, aud că se dorește scoaterea de 

pe ordinea de zi.   

 Toate Societățile Comerciale, subordonate Consiliului județean, trebuie să 

prezinte acest buget. 

 Acest buget este lucrat, este făcut și, ca să desfășurăm activitatea în condiții 

normale, trebuie să avem bugetul aprobat. S-a lucrat la el, este gata, îl supunem 

aprobării dumneavoastră, inclusiv mandatării reprezentantului Consiliului județean 

pentru a-l aproba în Adunarea Generală a Consiliului.  

 Deci, în afară de faptul că în fiecare an am făcut la fel, adică am prezentat un 

buget care este foarte bine consolidat și gândit, sunt de acord oricând să facem și un 

raport de activitate și suntem deschiși să prezentăm orice informație doriți 

dumneavoastră, dar bugetul, la începutul fiecărui... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, îmi cer scuze! 

 Poate m-am exprimat greșit. Am spus ,,la urgență”, pentru că noi deja avusesem 

ședința pregătitoare... 

 Corect, domnule Ciolac? 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Avusesem discuția despre ordinea de zi și apoi s-a venit ca suplimentare a 

ordinii de zi și din acest motiv am spus ,,la urgență”.  

 Problema pe care a ridicat-o domnul vicepreședinte Pătrașcu, a fost următoarea: 

faptul că nu a avut destul timp să studieze materialele. Nu a fost... Nu a acuzat nimeni 

că nu este făcut cum trebuie. Celelalte societăți, până în acest moment, nu au venit cu 

bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020, pentru aprobare. 

 Și fosta ,,Termoelectrica”, a venit. 

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Bine, ordinea o știți, ați spus-o dumneavoastră, domnule președinte - că prima 

dată trebuie votat în Consiliul de Administrație. Am așteptat întrunirea Consiliului de 

Administrație, bugetul a fost gata și imediat în ziua respectivă am anunțat... 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Întrebarea mea: este urgentă, aprobarea? Asta pentru că... 

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 
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 Păi, știți că am avut probleme în societate cu anunțarea ședințelor de AGA. Am 

fixat-o, am anunțat-o din timp, ca să nu mai avem probleme și tot felul de speculații. 

Deci, AGA este fixată pe data de 7. Dacă nu o ținem, AGA, că nu avem motiv pentru a 

aproba bugetul, din nou trebuie să amânăm încă vreo cel puțin 40 de zile, ca să ne 

încadrăm în termenii legali. Și depășim și Legea bugetului, spune domnul director 

economic, ca termen. Adică nu văd motivele. Da, într-adevăr, nu am anunțat aprobarea 

bugetului, din timp, pentru că am așteptat să avem Consiliul de Administrație  ca să fie 

totul legal, cu aprobarea Consiliului să depunem toate formele și actele către 

dumneavoastră, spre vot. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Am înțeles. Vă rog, alte comentarii? 

 

 Dna Nicoleta Sprîncenatu 

 Vreau doar să vă rog să se consemneze că nu voi participa la vot la punctul 9 de 

pe ordinea de zi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc frumos! 

 Când ajungem acolo, v-aș ruga să menționați din nou acest aspect.  

 Eu mă refeream dacă mai sunt alte comentarii pentru acest punct. 

 Eu sincer vă spun: mi-ar plăcea foarte mult să-l aprobăm, dar am de această dată 

o părere un pic diferită decât cea a domnului director. Faptul că ar trebui, fiind vorba 

de un buget de venituri și cheltuieli, să existe un pic de timp pentru studierea 

materialelor.    

 Noi am făcut, pentru că am crezut că este ceva urgent sau foarte urgent, care 

trebuie să intre acum în aplicare. Știu că derulați foarte multe fonduri europene și mă 

gândeam că are legătură cu acest aspect.  

 Să știți că următoarea ședință a Consiliului județean va fi una extraordinară, 

pentru aprobarea bugetului Consiliului județean. Noi neavând în acest moment buget și 

nicio subordonată nu are buget. Ați fi primii care ați avea bugetul aprobat. 

 Vă rog, domnule Bănică! 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Păi de ce AGA după Consiliu? Păi dacă a votat Consiliul, AGA este... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Explic eu. 

 Eu primesc un mandat. Eu, ca și reprezentant al dumneavoastră în AGA. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Să studiați acolo problema. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, eu primesc un mandat imperativ din partea dumneavoastră. 

 Adică dumneavoastră îmi spuneți cum voi vota ca și reprezentantul 

dumneavoastră: votez alb sau votez negru. Și din acest motiv AGA vine în urma 
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deciziei dumneavoastră, pentru că noi reprezentăm 82%, și ceva, aproape 83 din 

această Societate. Deci, din acest motiv AGA este după. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Deci, dumneavoastră credeți că dacă noi, tot consiliul acesta, aprobăm, doi din 

AGA care sunt acolo... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Unul singur. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Bate voturile noastre?  

 Păi noi suntem proprietarii. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Păi acele voturi... 

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 De aceea îl mandatăm, să reprezinte Consiliul. 

 

 Dl Matache Florea 

 Domnul președinte este... 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu înțeleg. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnule Neaga! 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, și eu susțin propunerea domnului Pătrașcu. Nu din alte 

motive, ci numai din motivul că am primit materialele astăzi. Deci, eu acest buget l-am 

văzut astăzi. Nu pot să votez în cunoștință  de cauză - să aprob sau să nu aprob. Poziția 

mea, în cazul în care se va discuta acest subiect, va trebui să mă abțin, pentru că nu știu 

ce scrie în acest buget. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 Vă rog, domnul Ionică. 

 

 Dl Eugen Ionică 

O să fie o extraordinară și putem să punem acolo, așa cum ați spus 

dumneavoastră, numai că dacă o să fie o extraordinară, o să fie probabil peste o 

săptămână, peste două săptămâni - nu știu când o să o puneți. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

În principiu peste două săptămâni. 
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 Dl Eugen Ionică 

 Bun. Conform legii, bugetele ar trebui să fie aprobate după ce se aprobă bugetul 

de către Consiliul județean, în 30 de zile. Noi, avem pe de altă parte obligația, ca și 

Societate, să publicăm ședințele AGA, când au loc ședințele AGA, și ședințele de 

Consiliu de Administrație, astfel încât să nu mai existe probleme, cum au fost în trecut. 

Știți foarte bine la ce mă refer. Au fost probleme, că nu au fost anunțate și de acolo au 

intervenit o grămadă de neplăceri. Drept pentru care nu văd de ce am amâna discutarea 

unui buget și să penalizăm o societate care și-a făcut treaba,  a venit cu bugetul așa 

cum trebuie să facă absolut toată țara, să vină cu bugetele le timp și să penalizăm 

această societate doar pentru că inventăm acum motive - de ce nu am putem să 

amânăm.  

 Nu cred că este normal. Și noi am fost puși de multe ori în fața unor situații, să 

votăm când n-aveam..., nu am primit pe masă,  în Consiliul județean și am fost de 

acord. Mie mi se pare o penalizare și mi se pare că practic căutăm să nu votăm. 

 Mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și eu vă mulțumesc! 

 Am văzut că a ridicat mâna domnul Semcu. 

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Da, eu voiam să fac o singură completare. Se fac apropouri aici la mai multe 

nereguli. Nu, a fost una singură.  

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mă scuzați! 

 Cine a făcut..., cine a spus despre nereguli?  

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Lăsați-mă să termin! Și fiecare înțelege ce vrea.  

 Nu am anunțat conform legii, înainte, în 30 de zile, conform celor prevăzute în 

lege, ședințele AGA cu ordine de zi, cu 30 de zile înainte, da? Am avut o scăpare. Am 

avut o problemă în acest sens, în instanță. S-a rezolvat pe parcurs și atunci nu trebuie 

să mai facem referire sau eu unul nu vreau să mai facem aceleași greșeli.  

 Recunosc că atunci, la vremea respectivă, se ocupa o altă persoană cu calificare 

juridică și nu a ținut cont de acest termen și atunci, acum, vă spun foarte deschis - s-a 

trecut peste acel moment, acum ne încadrăm în termen, este fixată ședința AGA. Dacă 

astăzi o scoateți de pe ordinea de zi, este la dispoziția dumneavoastră, vă spun că 

trebuie să fac din nou un Consiliu de Administrație, în Consiliu de Administrație se 

convoacă AGA. Durează cel puțin 30 de zile și după aia nu știu dacă nu depășim 

termenul...   

 Nu forțez lucrurile... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am și eu o întrebare.  

 Îmi cer scuze! 

 Sunt de acord cu dumneavoastră. 

 Domnule Matache, care este termenul legal? 
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 Dl Florea Matache 

 45 de zile de la aprobarea Legii bugetului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 45 de zile de la data...? 

 

 Dl Florea Matache 

 Aprobării Legii bugetului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Care buget? 

 

 Dl Florea Matache 

 Național. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze, nu cred că este... 

 Nu, aceea este Legea bugetului Consiliului județean - 45 de zile. Nu pentru 

Societățile Comerciale 
 

 Dl Florea Matache 

 Noi pe Legea aceea mergem - pe 45 de zile de la publicarea... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ce lege este aceea, domnule Matache? 
 

 Dl Florea Matache 

 Așa am citit în lege. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, vă întreb. 

 Știți numărul Legii? 

  

 Dl Florea Matache 

 Nu știu numărul pe deasupra, vă dați seama. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze, dar atunci celelalte societăți, unde suntem acționari, ele ce vor 

face?  

 

 Dl Florea Matache 

 Nu știu, poate ele primesc bani, probabil au descentralizarea la dumneavoastră 

ca să-și facă bugetele. Primesc sumele probabil după ce... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mai spuneți o dată! 
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 Dl Florea Matache 

 După ce comunicați sumele de la CJ, își fac și ei bugetele. La noi este altceva -

suntem societate comercială... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu vorbeam de celelalte societăți comerciale. 

 

 Dl Florea Matache 

 Nu știu cum procedează celelalte... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, că eu înțeleg.  

 Deci, dacă-mi argumentați urgența, pentru că, colegi mei, cu care am stat de 

vorbă, au o problemă legată de faptul că nu au apucat să studieze, corect. Dacă este un 

lucru important, și întârziem cu ceva, sunt de acord și intrăm cu el și îl votăm.  

 

 Dl Florea Matache 

 Eu știu că în 45 de zile de la aprobarea Legii bugetului trebuie să prezentăm 

bugetul.... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Trebuie să-l prezentați, unde?  

 

 Dl Florea Matache 

 Să-l avem aprobat, nu să-l prezentăm. Să-l prezentăm spre aprobare - în sensul 

acesta. În 45 de zile să-l avem aprobat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Florea Matache 

 Vă spun că așa am procedat de fiecare dată și asta a fost regula în fiecare an. Iar 

noi l-am trimis de luni. În momentul în care am avut CA-ul, și a fost aprobat, l-am 

trimis. L-am dat cu 5 zile înainte, dar nu puteam să-l trimitem aici până nu am avut 

avizarea... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mi se pare și normal că trebuia să așteptați avizarea din partea... 

 

 Dl Florea Matache 

 ...Și luni l-am prezentat aici, l-am transmis și...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și azi este joi. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dar sunt situații diferite. Aici este vorba de buget.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze - eu nu am făcut referire la niciun...  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu este normal să puneți problema așa. 

 Nu văd ce vă deranjează. 

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 Noi nu votăm în necunoștință de cauză. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Haide-ți să votăm propunerea domnului... 

 Care este...? 

 Vă rog!  

 

 Dl Dan Ciolac 

 Au fost trei zile la dispoziție pentru a studia proiectul de buget. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 De ieri. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Două zile - ieri și azi să studiezi un buget, cred că totuși e suficient. 

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Nu este diferență față de alți ani - același lucru, aceleași cheltuieli...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu a spus nimeni că este bugetul greșit creionat sau că... 

 Haide-ți să votăm propunerea domnului Pătrașcu. 

 Deci, care a fost propunerea?  

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 Să-l scoatem de pe ordinea de zi, să-l analizăm, să-l discutăm la următoarea 

ședință.  

 

 (Domnul consilier județean Popescu Cristian, participă la lucrările ședinței). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar, doar punctul 12... 

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 Punctul 12. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...nu 13, nu 14. 
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 Dl Vasile Pătrașcu 

 Nu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Doar 12. 

 Pentru acest amendament - pentru a scoate acest... 

 Pentru punctul nr. 12: Cine este de acord să fie suplimentată ordinea de zi cu 

punctul 12?  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Vă spun sincer că eu mă abțin. 

 Domnule Răducanu, dumneavoastră ați votat abținere? Nu ați votat... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Abținere.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă și argumentez.  

 Îl cunosc pe domnul Semcu. Știu că vrea lucruri bune, dar nu pot să nu-mi 

înțeleg colegii care spun că ar vota un buget destul de mare, cum mă aștept la toată 

lumea să voteze în cunoștință de cauză - asta îmi doresc și pentru acest punct.  

 Care este rezultatul? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Nu a trecut. 

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 Nu a trecut. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vreți să mai refacem...? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 S-a menținut punctul nr. 12 pe ordinea de zi... 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Nu, că nu a întrunit votul. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Haide-ți să verificăm încă o dată! 

 Cine este pentru introducere? 

 Sunt 14 cu tot cu acei domni. Și vă spun: pe acest rând sunt 11, cu doamna 12, 2 

domni de la PMP - sunt 14, dacă mă credeți pe cuvânt.  

 Cine este împotrivă să intre pe ordinea de zi?  

 3 aici și cu domnul, 4. 

 Cine se abține? 

 De asta am spus că sunt 11 aici.  

 Și care este rezultatul? 
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 Măi doamnă, dacă 14, din 32, au votat ,,pentru” - proiectul nu intră pe ordinea de 

zi. Îmi cer scuze! Poate ne trebuie și un matematician în loc la... 

 Domnule Eugen, că dumneavoastră sunteți... 

 

 Dl Adrian Ionică 

 Eu sunt matematicianul, domnule președinte. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Ionică, ia spuneți! 

 Mulțumesc! 

  

Membrii Consiliului județean nu au fost de acord cu introducerea proiectului 

de hotărâre nr. 12 pe ordinea de zi: 14 voturi „pentru” introducere (Ciolac Dan, 

Dumitru Cristian,  Gâlcă Adrian,   Ionică Adrian, Ionică Eugen, Necula Gheorghe, 

Nistor Marian-Tudor, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Tudora Dorin, Tudoran 

Lorin-Gabriel, Sfîrloagă Ludmila, Măruntu Nicolae și Tomoșoiu Adrian), 4 

,,împotriva” introducerii (Pătrașcu Vasile, Bănică Alexandru, Neaga Gheorghe și 

Stoian Sorin George) și 14 ,,abțineri” (Toader Bogdan Andrei, Enescu Rareș Dan, 

Ardeleanu Georgiana Anca, Petcu Monica, Ilie Mihai Viorel, Nică Justinian  

Feodor, Lungu Adrian, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, Viter David Andrei, 

Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma, Toma Horia Victor și Răducanu Nicușor). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Punctul nr. 13.  Cine este pentru, să intre pe ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri?  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu introducerea proiectului de 

hotărâre nr. 13 pe ordinea de zi cu 32 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Punctul nr. 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu introducerea proiectului de 

hotărâre nr. 14 pe ordinea de zi cu 32 voturi  „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 Și acum ordinea de zi în integralitate ei.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi:  

 1. Aprobarea Procesului -Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 16 decembrie 2019. 

 2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna Blejoi 

în vederea realizării obiectivului „Asigurarea siguranței rutiere la intersecția str. 

Găgeni (DJ 102) cu str. Hortensiei (DE 107)” - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, în două loturi, a 

terenului în suprafață de 41.171 mp, aflat în proprietatea publică a județului Prahova 

- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 

Prahova a terenului identificat cu număr cadastral 29001, situat în comuna Blejoi - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al județului Prahova a imobilului situat în municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș 

nr. 45 și transmiterea acestuia fără plată Protoieriei Ploiești Sud - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2017 a Consiliului 

județean Prahova referitoare la suplimentarea spațiului atribuit în folosință gratuită 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru Managementul Apei 

Prahova în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul 

Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de sortare a deșeurilor 

reciclabile în Depozitul Ecologic din Vălenii de Munte - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidență contabilă a 

Consiliului județean Prahova a unor mijloace fixe corporale în curs de execuție - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a salariilor de bază 

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova, din instituțiile și serviciile publice din subordinea 

acestuia și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul 

Județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 

144/2016 a Consiliului județean Prahova referitoare la validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Hidro Prahova” S.A. 

- inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean 

Prahova.  

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și a 

cuantumului bursei pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar special de 

stat pentru anul 2020 - inițiat de domnul consilier județean Nicușor Răducanu. 

 13. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Primul punct pe ordinea de zi - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 16 decembrie”. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

comuna Blejoi în vederea realizării obiectivului „Asigurarea siguranței rutiere la 

intersecția str. Găgeni (DJ 102) cu str. Hortensiei (DE 107)””.  

Acest proiect de hotărâre nu implică, în acest moment, bani. Am vrut să vă spun 

acest lucru, pentru că la un anumit moment sigur vor fi implicate niște sume de bani - 

mai exact participarea - așa cum scrie în proiectul de hotărâre a județului Prahova cu 

65%, iar Blejoiul cu  35% - întrucât este un drum județean și un DE. Dumnealor se 

ocupă de studiu de fezabilitate, proiectare, noi, având în sarcină, pe lângă cota de 65% 

la construire, și exproprierile. 

Din punctul meu de vedere, este un proiect destul de important. Și v-aș explica 

din ce motiv toată acea zonă s-a aglomerat. Localitatea Blejoi a reușit să edifice drumul 

care face legătura între Bulevardul Republicii și DJ 102. Și a devenit din ce în ce mai 

circulat acel traseu, iar din punctul meu de vedere proiectele care au fost aprobate 

pentru acea zonă, vor genera un trafic destul de important care impune edificarea 

acestui proiect - sens giratoriu în acea zonă.  

Acum, vă spun, procedura de expropriere va dura sigur 4-5 luni de zile. 

Proiectarea pe care Blejoiul și-a asumat-o, va dura și aceea. Din punctul meu de 

vedere, construirea efectivă se va face abia anul viitor. 

Vă rog! Da. 

 

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

 

Dl Cristian Dumitru 

Vreau să punctez doar că ar trebui să se țină cont de două lucruri. Unu: că acel 

drum este în administrarea Municipiului Ploiești... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze, nu este.  

 

Dl Cristian Dumitru 

De la Spitalul Județean până la linia de centură, este în administrarea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze. Este al nostru, este proprietatea noastră. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Proprietatea, dar administrarea vorbesc. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar pentru deszăpezire. Administrarea în vederea... 
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Dl Cristian Dumitru 

Bun. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că eu acum am vorbit cu domnul Savu și cu domnul Ioniță, să-l asfaltăm, 

pentru că deja covorul asfaltic este deteriorat, așa cum cred că bine știți.  

 

Dl Cristian Dumitru 

Știam că pentru întreținere, este la Municipiul Ploiești - de asta...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, vom ține cont. Este un lucru important pe care și noi îl avem, dar e corect ce 

ați spus: ,,Că este în mare parte în întreținerea dumnealor”. Dar ați văzut că nu prea l-

au întreținut. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Aia e altă discuție.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! Aveți dreptate. Nici nu are rost să avem o dezbatere. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Și da, da. Am vrut doar să punctez. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ați punctat bine, așa este. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Și dacă tot facem acest sens giratoriu, pentru a elimina accidentele care se petrec 

în zonă, pentru că au început într-adevăr să se petreacă destul de multe accidente în 

zonă...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc, cunoașteți bine zona. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Da.  

Păi, cred că săptămânal, cel puțin la Alba Iulia, acolo, este un accident.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Da.  

Iar cu dezvoltarea din zona de pe partea stângă, se va intensifica foarte mult 

traficul. Cred că ar trebui luate în calcul în acest proiect și separatoarele de sens. Pentru 

că fără aceste separatoare de sens...  

 



16 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vom avea tot timpul... 
 

Dl Cristian Dumitru 

 ...nu vom rezolva problema, pentru că tot se va tăia drumul și tot accidente vor 

fi.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Așa este și este o precizare bine-venită, să știți, da.  

 În acest moment eu îmi doresc să reabilităm acest drum, între Spitalul Județean 

și sensul giratoriu suprateran, pentru că de la construcția lui efectivă nu a mai intrat 

în nicio astfel de reabilitare. Deci chiar... Drumul este exact așa cum a fost edificat, 

dacă nu mă înșel în 2007, de către domnul fost președinte, Anghel. 

 

Dl Cristian Dumitru 

 În această reabilitare ar trebui să intre și aceste separatoare de sens, pentru a 

fluidiza traficul și a elimina accidentele. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cei din cartierele rezidențiale, din acea zonă, nu știu cât ar fi de acord cu 

dumneavoastră, dar vom analiza...  

 

Dl Cristian Dumitru 

 Dacă se creează acest sens giratoriu vor avea unde să întoarcă. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar nu acum la reabilitarea aceasta. 

 

Dl Cristian Dumitru 

 Bun. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Când va fi edificat, sunt sigur că vor prefera, pentru siguranța lor și a copiilor 

lor, să intre în acel sens giratoriu. Dar eu cred că este un proiect benefic pentru acea 

zonă și din acest motiv am și fost de acord să îl inițiez, în perspectiva viitoare. 

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

supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

 Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, în două 

loturi, a terenului în suprafață de 41.171 mp, aflat în proprietatea publică a județului 

Prahova”. 

 Vă rog! 
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 Dl Marius Constantin Nicolae 

 Este vorba de suprafața de teren de aproximativ 4 hectare primită de la 

Municipiul Ploiești în vederea dezvoltării Sistemului de Management Integrat al 

deșeurilor. Va fi dezmembrată în două suprafețe: una de aproximativ 1100 mp, 

necesară amenajării la actuala Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor și cea de-

a doua suprafață, de aproximativ 4 hectare, dezvoltării celei de-a doua faze a tratării 

mecanice a deșeurilor, respectiv produsul uscat din depozit va fi prelucrat în vederea 

obținerii RDF-ului - acel combustibil derivat din deșeuri.  

 

 (Domnul consilier județean Nistor Marian Tudor s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aș vrea doar să completez ceea ce a spus domnul director - faptul că terenul este 

cedat de către primăria Ploiești, fapt pentru care mulțumim pentru sprijin. Și în acest 

moment noi am început gândirea, pentru că de fapt studiul de fezabilitate va fi 

conceput de către un consultat, pentru că e vorba de un proiect de câteva zeci de 

milioane de euro. Dar ne pregătim prin această dezmembrare să avem terenul, să știm 

clar că noi suntem proprietari și să începem gândirea pentru continuarea Master 

Planului. 

 Dacă sunt comentarii, vă rog!  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 La mine, aici, spune: 44 171 mp. Asta înseamnă 4 hectare și ceva, nu 41. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 La mine spune: 41 171. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 De metri pătrați. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 41 171. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Asta înseamnă 4 hectare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 A zis 41 hectare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, sunt 4 hectare și 171 metri. 
 

 Dl Alexandru Bănică 

 Așa da. Am zis că poate e greșit la mine.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Alte comentarii? 

 Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

 Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al 

județului Prahova a terenului identificat cu numărul cadastral 29001, situat în comuna 

Blejoi”. 

 Este vorba de terenul pe care Primăria Blejoi l-a dat în folosință sau în 

administrare? 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Ni l-a dat în proprietate. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 În proprietate - și mai bine. 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Și îl băgăm în domeniu public, pentru construirea de locuințe ANL. Ca să putem 

obține extrasul de carte funciară, trebuie să-l introducem în domeniul public.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Terenul a fost achiziționat de către Primăria Blejoi, în vederea.... 

 

 Dl Adrian Ionică 

 Sunt blocurile pentru medici? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exact. Pentru aceasta. Iar ca să putem să depunem solicitare la ANL trebuie să-l 

avem în proprietate publică. Așa trebuie. 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Trebuie extrasul de carte funciară pe Consiliul județean.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da.  

 Deja Primăria Blejoi să știți că a depus solicitare la ANL. Acum, Doamne ajută! 

Să știți că este vorba de o încercare pe care trebuie să o facem. Avem nevoie de 

locuințe pentru medici, dacă ne dorim să atragem cât mai mulți. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

 Proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al județului a imobilului situat în municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș 

nr. 45 și transmiterea acestuia fără plată Protoieriei Ploiești Sud”. 

 Aici aș vrea să fac o scurtă prezentare: acest imobil a fost, o dată, folosit ca și 

laborator, da, pentru materiale de construcții, dacă nu mă înșel.  

 

 Dna Livia Barbălată 

 A fost sediul atelierului de proiectare, Serviciului de proiectare al Consiliului 

județean, care a plecat în 2009. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din 2008, noi nu am mai folosit această clădire. 

 Clădirea a fost în anul 2015 sau 2016 dată pentru Protoierie, pentru funcționare.  
 

 Dna Livia Barbălată 

 Din 2010 este la Protoierie. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Mă scuzați! 

 A trecut foarte mult timpul de când am început noi să reparăm capital Palatul 

Culturii, unde-și aveau sediul. Ei ne-au solicitat alt spațiu, l-am identificat pe acesta și 

din 2010 ei își desfășoară activitatea în acel spațiu și în ultima perioadă au venit cu 

foarte multe solicitări: să reparăm acoperișul, să înlocuim geamurile termopan, să... 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Termoizolația. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...termoizolația - să o facem... 

 Clădirea fiind a noastră, avem această obligație, ca și proprietar.  

 Dar, deja cheltuielile aferente unui astfel de sediu să știți că sunt din ce în ce mai 

mari și am spus că până la urmă nu ne mai dorim să investim foarte mult în această 

clădire, întrucât Consiliul județean nici nu o folosește. Și am spus că mai bine le-o dăm 

în proprietate. Dumnealor au venit cu această solicitare, să aibă spațiul în grijă. Au 

făcut o analogie cu Primăria Municipiului, care, la fel, le-a cedat o clădire pe bulevard, 

o clădire de patrimoniu pe care dumnealor, cu sprijinul fondurilor europene, au 

renovat-o și unde-și va desfășura activitatea Protoieria Sud, aici noi vorbim de 

Protoieria...  

 Mă scuzați! Aici vorbim despre Sud, pe bulevard vorbim despre Protoieria Nord. 

 Vă rog, comentarii la acest punct de pe ordinea de zi!    

 Da, domnule Răducanu, vă rog! 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, este vorba de trecerea din proprietate publică în proprietate 

privată. Dacă doream, într-adevăr, să rezolvăm problema cu acoperișul, cu zidurile și 

cu toate astea, puteam foarte bine să stabilim în Procesul Verbal de predare în folosință 

cu titlu gratuit ca aceste sarcini să revină lor. Consiliul județean nu ia niciun ban pe 

această închiriere, da? 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 E cu titlu gratuit. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ce anume? 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 În acest moment noi nu luăm niciun... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 De acord. Atunci și ei, în acest moment, pot să repare fără să ne plătească nimic. 

De ce nu pot?  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pentru că noi suntem proprietari. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ok. Le-am dat în folosință cu titlu gratuit pe o perioadă de 20 de ani, de 30 de 

ani și atunci foarte bine pot să-și investească în această locație. 

 Nu mi se pare normal ca, Consiliul județean să dea din proprietate publică în 

proprietate privată.  

 Eu voi fi împotriva acestui punct. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă înțeleg punctul de vedere. Eu v-am și argumentat motivul pentru care... Nu 

vreau să am clădiri... 

 Știți ce clădiri mai are în proprietate Consiliul județean? Vă dau doar câteva 

nume: strada Țițeica. Știți ce este acolo? Unde au fost gardienii publici. Este o clădire 

pe care noi nu putem să o îngrijim. Nici nu avem o destinație anume pentru acea 

clădire și chiar este o clădire neîngrijită. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Atunci putem să dăm tot ce avem în administrația Consiliului județean? 
 

   Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, Doamne ferește! Nu am spus asta. Am spus că dacă altcineva poate, o altă 

instituție publică... Stați puțin, o altă instituție publică poate să aibă o folosință pentru 

una dintre clădirile acestea și să o îngrijească într-o manieră adecvată... Să știți că într-

o altă ședință ați aprobat darea în folosință, corect, nu în... 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 În decembrie. Nu a trecut nicio lună să știți, de când s-a aprobat. În decembrie s-

a aprobat darea în folosință. Verificați! 

 Solicitarea lor a fost în 12 decembrie. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Domnule Răducanu, s-a aprobat mărirea. Pentru că...  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Mărirea spațiului și darea în folosință cu titlu gratuit. Foarte bine. Au toată 

suprafața? Să se ocupe și să se îngrijească de această problemă. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Dar, atunci, dacă vă aduceți aminte, la ședința respectivă vi s-a spus că a venit 

scrisoare de la patriarh, prin care ni s-a solicitat să repetăm exact ce a făcut Primăria 

pentru Protoieria Ploiești Nord și pentru Protoieria Ploiești Sud. Ei sunt acum 

defavorizați, față de ceilalți, pentru că Protoieria s-a rupt în două - Nord și Sud. Cei de 

la Sud sunt dezavantajați. Stau și într-o clădire din 1952. Dacă vedeți clădirea 

respectivă... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Doamna Ludmila, înțeleg. Nu au bani, trebuie să-i ajutăm. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Nu, că ei și-au arătat disponibilitatea...  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Cred că am avea nevoie de... 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 ...pentru a repara tot. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 ...aceste locații și aceste fonduri pentru cu totul și cu totul alte lucruri - pentru 

binele cetățeanului. 

 Am terminat. Mulțumesc! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Dar noi nu dăm niciun ban. Noi le dăm o clădire din 1952.    

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Scoatem din proprietatea publică și dăm în proprietate privată? 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Exact același lucru l-a făcut și Primăria Ploiești și este avizul Direcției juridice, 

nu este...  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul vorbește despre oportunitate. Corect?  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 În decembrie ați venit și ne-ați prezentat lucrul acesta și atunci am avut o 

discuție în care dumneavoastră ați spus: ,,Rămâne în folosință gratuită, inclusiv terenul 

respectiv”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ok. Bun. E normal. Dar dintr-o dată trecem de la folosință gratuită, la cedare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar, v-am spus că este un prim pas. Am anunțat din acel moment că urmează. E 

în procesul verbal.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ok. Deci, domnule președinte, eu nu semnez... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles punctul dumneavoastră... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 ...documentul acesta. 

 Mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 
 

 Dl Eugen Ionică 

 Domnule președinte, poate cineva din aparatul propriu să ne spună dacă este 

posibil să se facă un contract de comodat cu clauze? Adică, ok, îți dau o clădire, ți-o 

dau în folosință, dar tu te vei ocupa de, -este o soluție-, te vei ocupa de întreținerea ei. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 De întreținere este deja. 
 

 Dl Eugen Ionică 

 Bun. Și ce-i împiedică pe ei să facă întreținerea clădirii? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Acelea sunt reparații capitale. Toate despre care v-am povestit. 
 

  Dl Eugen Ionică 

 Bun. Există vreo posibilitate, și încă o dată întreb, și întreb aparatul de 

specialitate, dacă există o posibilitate legală, astfel încât cel care primește folosința pe 
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o perioadă, să zicem de 49 de ani, de 99 de ani, să facă investițiile necesare pentru a sta 

în acea proprietate.  

 Vă rog! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, vă rog, spuneți! 

 

 ......... 

 Sigur. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din punctul meu de vedere, da. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Există, din câte știu. Da? 

 Și ce ne ține pe noi să facem? Nu vorbim despre o parohie care este vai mama ei 

și care nu are bani nici să treacă strada. Vorbim despre Protoieria Sud, care sunt 

convins că este o Protoierie bogată. Ce-i ține pe ei să facă lucrul acesta? Ce ne ține pe 

noi să facem un contract, ca să facem lucrul acesta? De ce nu-mi dați mie clădirea 

aceea sau de ce nu o dați altuia, clădirea aceea? Sau dați-o cuiva! Nu știu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am o întrebare. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Păi, ce facem aici? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mă scuzați că vă întrerup, dar nu mi se pare abordarea dumneavoastră foarte 

corectă, dar o să închidem foarte scurt subiectul, când o să supun la vot.  

 Sunteți instituție publică, dumneavoastră? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu, dar pot să-mi fac. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Puteți să vă faceți instituție publică? Mă scuzați! Acum deja exagerați sau ne 

luați la mișto? Și cu scuzele de rigoare pentru acest termen, o să vă supun la vot după 

ce dau cuvântul. 

 Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Nu trebuie să punem problema 

așa. Este o instituție publică. Cum Primăria Ploiești... A putut să facă același lucru...? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Vă rog să vă păstrați calmul și să vorbiți frumos! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am vorbit foarte frumos.  
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 Primăria Ploiești a făcut același lucru pentru o instituție de cult? 

 Nu a făcut același lucru... 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 A donat. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, poate a făcut, poate nu a făcut. Acum este vorba despre 

Consiliul județean. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aveți dreptate. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu facem referire la Primăria Ploiești. Este vorba despre fiecare, care semnează 

,,pro” sau ,,contra”. Fiecare răspunde, da?  

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 Vă rog! 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 În cazul Primăriei Ploiești lucrurile au stat puțin diferit. Acea clădire pe care într-

adevăr Primăria Ploiești a dat-o către Protoierie a venit de la Ministerul Apărării 

Naționale, cu dedicație pentru Protoierie, da. Cam așa au stat lucrurile la Municipiul 

Ploiești. Asta a fost o problemă. Ea a venit, a trecut doar prin Municipiul Ploiești și a 

mers mai departe către Protoierie, venind de la Ministerul Apărării Naționale, acea 

clădire. Fiind, dacă nu mă înșel, Cercul Militar, sau ceva de genul acesta a fost acolo.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Voiam să întreb ce se întâmplă cu terenul? Și terenul merge în proprietatea 

Protoieriei, nu? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Adică și imobilul. Imobilul atât ca și teren ca și clădire? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 V-am înțeles tuturor punctul de vedere. Vi-l respect. Mie mi se părea că veneam 

în sprijinul acestei instituții de cult.  
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 Să știți că de obicei încercăm să sprijinim instituțiile de cult prin alocare de 

fonduri, prin cofinanțări la proiectele europene.  

 Am înțeles. Nu este vorba despre o parohie, este vorba despre Protoierie, adică 

sediul parohiilor. Mi s-a părut de bun augur, pentru că scăpam de niște costuri, pentru 

că reparațiile capitale intră în sarcina proprietarului. Noi suntem aceia. Nu este nicio 

problemă și așa cum a spus și domnul Răducanu, dacă nu este încrezător în 

oportunitatea și necesitatea acestui  proiect, cu tot respectul, votează în consecință.  

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

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Trei abțineri. 

   

 Membrii Consiliului județean nu au fost de acord cu adoptarea proiectului de 

hotărâre: 20 voturi „pentru” (Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu 

Vasile, Rareș Dan Enescu, Neaga Gheorghe, Ardeleanu Georgiana Anca, Petcu 

Monica, Bănică Alexandru, Ilie Mihai Viorel, Nică Justinian Feodor, Pîrvu Ionel, 

Lungu Adrian, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Viter David Andrei, 

Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma, Toma Horia Victor, Măruntu Nicolae și Tomoșoiu 

Adrian), 7 voturi „împotrivă” (Ionică Eugen, Ionică Adrian, Necula Gheorghe, 

Popovici Elisabeta, Popescu Cristian, Răducanu Nicușor și Tudoran Lorin Gabriel) 

și 3 „abțineri” (Ciolac Dan, Dumitru Cristian și Gâlcă Adrian). 
  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu știu - cred că era proiect de două treimi și nu cred că a trecut. Asta verificați 

dumneavoastră, dar nu cred că a trecut.     

 Bun.  

 6 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean nr. 

81/2017 referitoare la suplimentarea spațiului atribuit în folosință gratuită Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova în 

imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul 

Republicii nr. 2-4”. 

  

 Dna Livia Barbălată 

 Este o suplimentare a suprafeței deținută de ADI - Apă, în sediul Palatului 

Administrativ. Cedează o cameră cu o suprafață de 11 mp și ia înapoi o cameră mai 

mare, de 29 mp.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Spațiul este disponibil. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

  Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, cu privire la 

suplimentarea spațiului acordat Asociației de Dezvoltare - Managementul Apei? Dacă 

nu, vă supun la vot. 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Nr. 7 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 

sortare a deșeurilor reciclabile în Depozitul Ecologic din Vălenii de Munte”. 

 Vă rog! Îl avem pe domnul director aici, care ne poate explica despre ce este 

vorba. 

 

 Dl Sorin Văduva 

 Având în vedere că din 2017 nu s-a mai făcut nicio modificare de tarif la sortare, 

având în vedere creșterea salariului minim pe economie, a taxelor și a inflației, am 

ajuns la acest cost de sortare - de 43,75 lei/tonă, plus TVA. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ceilalți competitori de pe piață, pentru că este important... 

 

 Dl Sorin Văduva 

 Nu am luat în calcul prețul celorlalți din piață. Pur și simplu mi-am făcut 

cheltuielile proprii și am ajuns la acest preț. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Unde vă poziționați? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Unde vă poziționați? 

 

 Dl Sorin Văduva 

 Sunt sub ceilalți... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Silvia, dumneavoastră cunoașteți. Cât...? Ce tarif practică? 

 

 Dna Silvia Constantinescu 

 Sortarea - 80.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 80? 

 

 Dna Silvia Constantinescu 

 Taxa de mediu a crescut de la 30 la 80, refuzul cuprinde taxa de AFM. Anul 

trecut era 60, iar anul acesta este 80. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci suntem mult sub? 

 

 Dl Sorin Văduva 

 Vă spun ce mi-a rezultat. Nu vreau să umflu, nu vreau să... Pur și simplu astea 

sunt cheltuielile mele per tonă.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun.  

 Vă rog! Văd că domnul Răducanu a deschis sau...? 

 Comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la vot.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

scoaterii din evidență contabilă a Consiliului județean Prahova a unor mijloace fixe 

corporale în curs de execuție”. 

 Este un titlu foarte, foarte frumos. 

 Vă rog! 

  

 Dna Maria Dovîncă 

 Este vorba de niște proiecte și studii care se află în ... cu sume rămase de foarte 

mulți ani și recomandarea... De fapt avem măsură de la Curtea de Conturi de a scoate 

aceste sume din listele de investiții, pentru că nu s-a mai continuat cu lucrări de 

investiții. Aceste sume reprezentând studii și proiecte - nu pot fi mijloace fixe, ca să 

rămână în continuare  fonduri pe investiții. 

 S-au făcut aceste proiecte, pentru că se avea în vedere executarea unor lucrări de 

investiții. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Ca și completare: multe dintre proiecte sunt de 10-12 ani de zile. Unele dintre 

ele au fost întocmite pentru accesarea de fonduri europene. Unele dintre ele au fost 

conturate și apoi abandonate, pentru că au venit alte proiecte care au fost mai de 

actualitate. 

 Vă pot da un exemplu, primul care îmi vine în minte: ,,Modificare traseu drum 

județean DJ 129, în zona Mânăstirii Turnu”. L-am abandonat, pentru că în acel 

moment s-a descoperit un sit arheologic destul de important. Trebuia să deviem foarte, 

foarte mult drumul.  

 ,,Reabilitarea zonei cultural-istorice Dumbrăvești” - costa foarte, foarte mult. La 

fel ca și situl arheologic Dumbrăvești - costa câteva milioane de euro.  

 ,,Centrală panou fotovoltaice” - a dispărut Axa de finanțare și nu am mai avut pe 

ce să depunem proiectul.  
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 ,,Formarea pe tot parcursul vieții în județul Prahova prin e-Educație” - a dispărut 

programul e-Educație și la fel nu am mai avut cum să depunem proiectul.  

 Sunt proiecte pe care Curtea de Conturi ne-a solicitat, prin măsură, să le ,,casăm” 

- ca să spun așa.     

 Vă rog, comentarii? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, avem în cadrul Consiliului județean, corpul de control? 

Există? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Se numește ,,Audit”. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Audit. Persoana care se ocupă de asta există, e aici în sală? Eu nu o cunosc. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Auditul Consiliului județean? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu este în acest moment în sală. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu există. 

 Deci, domnule președinte, de trei ani de zile, în fiecare lună decembrie, ianuarie, 

vine în discuție problema controlului Curții de Conturi. De fiecare dată v-am spus că 

nu sunt..., mie nu mi se pare normal cum se desfășoară activitatea în cadrul Consiliului 

județean.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 În ce sens? 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Întotdeauna au fost probleme. Și de fiecare dată, nota luată de Consiliul județean 

a fost ,,4”, de la Curtea de Conturi. Verificați, acum doi ani, raportul!  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mă scuzați, o secundă! Domnule Răducanu, Curtea de Conturi nu dă note - o 

dată. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Este o apreciere. Atenție! Aprecierea activității. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iar, cât timp nu există prejudicii, nu există... 
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 Avem doamnele de la economic. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Există aprecierea Curții de Conturi. 

 Citiți în ultimul raport! 

 În 2018... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Domnule Răducanu, mă faceți să roșesc. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 O să vi-l aduc. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Mă faceți să roșesc. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Întotdeauna... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Înseamnă că activitatea noastră, la Consiliu județean, este contabilizată cu ,,4”? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Este nota de activitate - ca să zic așa. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Poate ,,4” din ,,5”. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Verificați! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Am fost felicitați. Îmi cer scuze, dar acuma...! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Dați-mi voie să vă spun. Sunt probleme mari, dar întotdeauna...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Dați-mi voie să vă spun. Cred că nu aveți cunoștințe... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 ...întotdeauna dumneavoastră ați căutat în așa fel încât ați dat subiectul acesta, 

rapid pe, pe rapid înainte.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Domnule Răducanu, dumneavoastră ați auzit când eu am spus mai devreme că 

sunt proiecte de 10-12 ani de zile, acestea. 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Eu vă întreb: sunt 170 mii euro, pe care eu îi consider gaură în bugetul 

Consiliului județean, să știți. Eu așa îi consider. Gaură în bugetul Consiliului județean. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Am înțeles. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Pentru că cine se face vinovat? Și vă întreb pe dumneavoastră acuma: de 10-12 

ani de zile, cine se face vinovat pentru acești bani care s-au băgat în proiecte, care 

unele nici nu-și aveau rostul? 

 Vă dau exemplu, Șoimari. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

  Dă-i ridicare topo, dă-i proiect, dă-i de toate. După care, plătește și 

dezmembrarea, după care abandonezi proiectul. Și atunci cine și-a dorit să existe 

chestia asta? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Pot să vă răspund? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Spune-ți! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 În ultima perioadă, în mandatul dumneavoastră de consilier județean, am aprobat 

mai multe proiecte. Unul dintre aceste proiecte făcea referire la două Școli Speciale: 

una la Breaza și una la Filipești. Știți? Le-ați votat. O dezmembrare de teren la Breaza, 

o ridicare topografică, un studiu și un proiect... 

 Era colegul dumneavoastră de la Breaza, în acel moment, și știți că... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnul Soiu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 ...pentru reabilitarea Școlilor speciale. În acel moment era Axa deschisă, Axa 10, 

dacă nu mă înșel, și am înaintat proiectul. Proiectul a fost evaluat, a fost verificat, a 

fost acceptat. Axa a primit o finanțare, iar noi eram la 180% din Axă. Acolo s-a 

încadrat proiectul nostru. În ordinea în care a ajuns, în ordinea... Ați înțeles, da? Nu 

este finanțabil proiectul. Unul dintre proiecte, cel de la Breaza, este de  șapte milioane 

și ceva, cel de la Filipești este un pic mai mic parcă - șase milioane și ceva, da? Bun. S-

ar putea să nu primim finanțare - pentru că nu ne încadrăm în suma alocată Axei. Ce 

facem în acel moment? Sau spuneți dumneavoastră?   
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 Ca să vă fac referire la Șoimari - aceasta a fost și gândirea la Șoimari. Colegii 

mei sunt aici, cei de la fonduri europene. Am elaborat un proiect pentru al depune pe o 

Axă de finanțare europeană, care nu s-a mai regăsit ulterior și nu am mai avut ce face 

cu un proiect  decât să-l finanțăm. Și gândiți-vă că dacă l-am fi finanțat și l-am fi făcut, 

în acest moment venea noua legislație care spunea ,,Desființarea centrelor acestea 

mamut.”. Și ce făceam?   

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci eu consider că în primul rând cei de la centru de finanțare ar trebui să 

analizeze existența acestor axe, posibilitatea... Păi, dacă știu că Axa am până luna 

viitoare, are rost să investesc acuma, să plătesc, numai pentru dorința de a participa? 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Toate studiile sunt aprobate în ședință de consiliu. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Nu mai spuneți asta, că ne puneți în cap nouă...   

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Nu, vreau să spun că există… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mai dau un exemplu...  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Spuneți că sunt corecte sau incorecte. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mai dau un exemplu: proiectele sunt bine făcute, dar am o întrebare. Dacă nu 

avem proiect, în baza la ce să lucrăm? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, de acord. Dar, de la proiect până la care…, dați-mi voie - ridicări topo și 

fel și fel de...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Asta include un proiect, domnule Răducanu. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci...  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Un SF. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 V-am văzut numele... Felicitări! Ați făcut proiectarea, ați făcut...? V-am văzut 

numele la Spitalul Județean, proiect întocmit de Bogdan Toader, și am spus: Felicitări! 

Înseamnă că a terminat o facultate specifică. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cred că scrie ,,inițiat”. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 La Spitalul Județean: Proiect ,,realizat de” sau ,,întocmit de”. Ceva de genul 

acesta. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu știu. Eu zic să vă uitați... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Și am zis: nu se poate, a făcut un studiu de specialitate, domnul Bogdan, dacă a 

făcut și proiectul de la UPU! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu sunt proiectant, să știți. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 A, nu sunteți? Ok. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cum nu cred că dumneavoastră sunteți economist. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ați văzut.  

 Deci, părerea mea, mi se pare...  

 Deci, domnule Bogdan. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Asta cu ,,părerea mea, mi se pare”...  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule Bogdan, mi se pare mie... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

  ...că în această..., final de mandat...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da.  

 De prim mandat - ca să fim corecți. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Eu zic: mandat. Lăsați-mă pe mine să... Fiecare cum simte.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ați continuat ,,vi se pare”... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 ...că se încearcă o ,,curățire” a elementelor nocive din Consiliului județean. 

 Acesta este punctul meu de vedere. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Asta cu ,,nociv”..., da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Avem 180 mii euro. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 70, ați spus mai devreme. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 170 și ceva.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Calculăm euro acum sau atunci când au fost întocmite? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu are rost să stabilim exact în euro. 170-180 mii euro, care s-au plătit și nu se 

mai regăsesc. Cineva se face vinovat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Pentru ce? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Pentru banii aceștia băgați. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Pentru ce? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Păi asta mă întreb și eu - pentru ce s-au băgat banii?   

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Domnule Răducanu, dacă se făcea vinovat cineva, îl imputa Curtea de Conturi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Ați lucrat cu Curtea de Conturi? 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule Bănică, verificați raportul Curții de Conturi - că are mari probleme și 

Brazi-ul și... Toate au mari probleme.  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Toate instituțiile au probleme. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Dar uneori nu le vedem. Le băgăm sub preș, domnule Bănică. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Dar problemele pe care le lasă  Curtea de Conturi, se plătesc. Dacă nu-ți dă în 

decizii să plătești, nu plătești.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iar Curtea de Conturi să știți că ne-a felicitat, dacă vreți să vă... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 O să vă aduc raportul de acum doi ani de zile, cu nota dată, da? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu există notă. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu e notă, este mod de apreciere. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu există. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Bine. O să vi-l aduc, ca să vedeți. Ca să stabilim clar. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Dar îl avem aici în instituție. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îl avem în instituție. Vreți să vi-l punem la dispoziție? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, domnule președinte, este o apreciere. Dacă vreți, o să vi-l aduc. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Vi-l trimit.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. 

 Întrucât consider că am terminat dezbaterea pe acest subiect, vă supun la vot, 

dacă nu mai sunt alte comentarii. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Vreți să reluăm votul? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnul consilier a votat și ,,pentru” și ,,împotrivă”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vreți să reluăm votul? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Reluați votul, da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 20 voturi „pentru” (Toader 

Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Enescu Rareș Dan, Neaga 

Gheorghe, Ardeleanu Georgiana, Petcu Monica, Bănică Alexandru, Ilie Mihai 

Viorel, Nică Justinian Feordor, Pîrvu Ionel, Lungu Adrian, Sprîncenatu Nicoleta, 

Stoian Sorin George, Viter David Andrei, Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma, Toma 

Horia Victor, Măruntu Nicolae și Tomoșoiu Adrian), 5 voturi „împotrivă” (Ionică 

Eugen, Ionică Adrian, Gâlcă Adrian, Răducanu Nicușor și Tudoran Lorin Gabriel) 

și 5 „abțineri” (Ciolac Dan, Dumitru Cristian, Necula Gheorghe, Popovici Elisabeta 

și Popescu Cristian). 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Răducanu, pot doar să vă spun atât: sunt vreo 4 sau 5 proiecte de pe 

vremea domnului Anghel. Poate ar trebui să-l întrebați, că a fost coleg. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Până acum nu se puteau realiza, domnule președinte, aceste probleme? A fost 

nevoie să vină Corpul de Control, acuma? Curtea de Conturi, ca să rezolvăm problema 

asta? Trebuiau rezolvate din 2010. Aveam timp destul de rezolvat.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu putem să casăm un proiect în primii ani. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Deci Curtea de Conturi spune clar... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ce a spus? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Cereți în documente. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule președinte, îmi cer scuze! Haide-ți să respectăm și noi regulamentul! 

S-a votat. Domnul Răducanu continuă să vorbească despre același proiect. Gata! Ați 

votat de două ori, diferit de fiecare dată. 

 Vă rugăm să respectați regulamentul! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 A fost o completare a domnului președinte. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 E chiar rușinos și urât, la adresa cetățenilor județului Prahova, ceea ce încercați 

să faceți. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. A fost o completare a domnului președinte, la care a venit completarea mea. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule Răducanu, vă rog să respectați regulamentul! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. Vă rog să continuăm. Are dreptate și domnul Enescu. 

 Proiectul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a 

salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” 

utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Prahova, din instituțiile și serviciile publice din subordinea 

acestuia pentru categoriile de personal ale căror salarii se asigură din bugetul 

Consiliului județean”. 

 Doamna Ion, vă rog! 

 

 Dna Elena Ion 

 Începând cu acest an, legislația în vigoare, în speță Ordonanța nr. 1/2020, 

prevede că la nivelul indemnizației demnitarilor să se mențină în cuantumul din 

decembrie - la nivelul sporurilor, adaosurilor, indemnizațiilor, ca și alte elemente ale 

sistemului de salarizare, să se mențină în cuantumul de la luna decembrie 2019. 

 Salariile de bază, în schimb, își urmează cursul așa cum a fost stabilit etapizat 

prin Legea nr. 153 din 2017, adică acel sfert sau de data aceasta prin Legea bugetului a 

devenit o treime, până în 2022. Iar la art. 11, din Legea nr. 153, există instituții și 

servicii publice în subordinea autorităților, inclusiv aparatele de specialitate ale 

autorităților publice, pentru care salariile se aprobă de Consiliul local, în speță 

Consiliul județean.   
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Aș mai vrea să mai stipulați un singur lucru: ce spune legea, cum se face 

această...? 

 

 Dna Elena Ion 

 Această stabilire a salariului de bază - trebuie avut în vedere o ierarhizare a 

funcțiilor, având în spate criterii cu privire la: categorie, studii, grade profesionale, 

inclusiv gradații. Gradații însemnând vechimea în specialitate sau în muncă a omului. 

Această ierarhizare a funcțiilor după care se lucrează în cadrul aparatului de 

specialitate, dar și în cadrul unor servicii publice înființate în subordinea Consiliului 

județean și aici amintim: Serviciul Salvamont, Serviciul Evidență Persoane, Serviciul 

județean de Pază, Serviciul de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor 

Județene, -de anul trecut avem și Club Sportiv ,,Activ Prahova - Ploiești”- și aparatul 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului...   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunt cei trei oameni. Nu vă gândiți la tot Clubul, ci doar cei trei. 

 

 Dna Elena Ion 

 Vorbim de acel aparat format din trei funcții și aparatul propriu al DGASPC-

ului. Toate au fost ierarhizate conform listei de funcții aprobate prin Legea nr. 153 și 

ierarhizate având în spate ca instrument de lucru, deci instrument de lucru. Pentru că 

noi nu avem obligativitatea coeficienților de ierarhizare. 

 Acel coeficient de ierarhizare care să ne flexibilizeze și să ne ușureze modul de 

calcul, plecând de la coeficient, spunea legea că: minimul brut garantat în plată din 

fiecare an. Așa a fost aprobat în 2017. Coeficienții s-au menținut ca și instrument de 

calcul, dar după aceea, începând cu 2018, la nivelul Consiliului județean cel puțin, nu 

s-a mai respectat regula - minim brut garantat în plată  prin Hotărâre de Guvern 

înmulțit cu coeficienții...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. Pentru că noi, atunci, am spus că nu vrem să acordăm o creștere de 10% 

personalului, în 2018, adică să înmulțim salariul minim cu coeficientul. Și am acordat 

o creștere între 4 și 5%.  

 Am avut, la începutul acestui an, discuție cu sindicatul. Orice astfel de hotărâre 

trebuie să aibă, înainte de inițierea ei, o discuție cu sindicatul, pentru că așa...  

 

 Dna Elena Ion 

 Consultare cu reprezentanții salariaților sau sindicatul reprezentativ al 

Consiliului județean. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 La această discuție au participat 14 persoane, din instituțiile pe care doamna Ion 

le-a enumerat, despre care facem vorbire. Și aici vorbim despre: Direcția de Pază, 

despre aparatul de specialitate - cei 225, vorbim despre DGASPC - 129 de persoane... 
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 Dna Elena Ion 

 E aparatul propriu.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...cei de la centru și vorbim despre Evidența Populației... 

 

 Dna Elena Ion 

 Salvamont.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...Salvamont. 

 Discuția a durat aproape o oră. Ei solicitând o creștere mai mare, pentru că anul 

trecut nu au beneficiat de o creștere de 10% - argumentând ei ,,Cum a beneficiat 

personalul angajat la Primăria Municipiului Ploiești”. Ulterior, discuția a ajuns la o 

creștere egală cu inflația din anul precedent - inflația fiind de 4,6, noi am spus să fie o 

creștere de 4%. 

 V-am spus cam tot ce era de spus pe tema aceasta. 

 Aștept, din partea dumneavoastră, eventualele comentarii. 

 Vă rog! 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Domnule președinte, stimați colegi. Voi exprima punctul de vedere al grupului 

PNL. 

 În anul 2019 s-a discutat, s-a făcut foarte mult legat de salarii. Nivelul de 

salarizare în administrația publică este unul ridicat. Nu vreau să fac comparație cu 

mediul privat sau... Le puteți face și dumneavoastră.    

 Eu spun că de abia..., cum spune olteanul ,,de-abia începurăm 2020”, nici ,,nu 

făcurăm” bugetul și am început cu discuții de creștere a salariilor. 

 Această modalitate de a crește progresiv, de a crește în diverși pași, s-a petrecut 

în mai multe... Și ați văzut la ce diferențe s-a ajuns, să zicem în cadrul sistemului de 

pensii.   

 Dar, se creează niște diferențe foarte mari în cadrul sistemului de salarizare, între 

diferite categorii de salariați, și nu cred că este momentul să începem 2020 cu creștere 

de salarii, pe un buget care nu cred că va fi mai mare decât cel din 2019, sau nu foarte 

mult, un buget care va fi grevat de cheltuielile pe DGASPC, plus salariile, cred că vor 

trece de șapte zeci și ceva la sută.  

 Chiar mă gândesc ce e în sufletul dumneavoastră când știți că trebuie să 

gestionați și să rezolvați și alte probleme, când sumele acestea foarte mari se duc 

numai pe salarii. Mai sunt și alte lucruri de rezolvat. 

 Cred că ar trebui să mai așteptăm și în momentul în care lucrurile vor merge 

foarte bine, când am rezolvat foarte multe lucruri, să purtăm și această discuție. Dar, să 

știți că nivelul de salarizare, știți foarte bine, în administrația publică, este foarte mare 

comparativ cu alte sectoare. 

 Mulțumesc!  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Și eu vă mulțumesc!  
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 Dacă sunt alte comentarii? 

 Domnul Neaga, domnul Bănică, vă rog! 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, dacă mi-ați permite? Din intervenția domnului Dan Ciolac 

am înțeles că nu-i normal ca noi să majorăm salariile. Deci a prezentat oarecum această 

situație în care suntem, ca și cum domnul președinte al Consiliului județean i-a chemat 

pe salariați și le-a spus: ,,Veniți că am niște bani să vă dau”.  

 Nu s-a întâmplat așa. Există o lege care reglementează și stabilește clar când se 

pot acorda aceste majorări salariale, iar domnul președinte nu a făcut nimic altceva 

decât să răspundă la chemarea angajaților. Deci angajații, indiferent de unde ei 

lucrează, vor salarii mai mari. 

 Faptul că administrația are salarii mai mari decât în altă parte - pentru asta eu vă 

spun că mă mândresc că am fost în stare să fac așa ceva. 

 Nu vreau să facem comparații cu alții. Fiecare plătește după cum poate. În 

județul nostru avem localități, primării, care nu pot să-și plătească curentul, dar au 

majorat salariile. Am fi de râsul lumii ca salariaților de la Consiliul județean să le 

refuzăm și bruma acesta de 4%, care s-a negociat.  

 De fapt, acești 5% reprezintă inflația. Practic, oamenii rămân cu aceeași bani ca 

și  anul trecut și mi se pare că este normal ca noi să avem grija aceasta.  

 Iar..., spuneați de bugetul care va veni. Eu sper că bugetul pe care îl va primi 

județul Prahova va fi mult mai mare decât a fost până acum, că avem... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este mai mic, mult mai mic..., 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Nu este în regulă. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...dar nu are rost să discutăm acest aspect. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Pentru că mi-a pronunțat numele domnul Neaga... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dl Ciolac 

  Ne știm de atâta vreme... Eu nu am spus... Eu am spus că domnul președinte 

musai a stat la intervenția salariaților. Am spus că are de gestionat, eu asta am spus. 

Are de gestionat mult mai multe subiecte, iar banii aceștia de care-mi spuneți - că unii 

îi pot da și alții nu, banii aceștia vin de la cei care au salarii mult mai mici. Pentru că 

oamenii aceia trebuie să rezolve și alte lucruri și trebuie să aibă profit ca să poată să 

dea și la stat, să-și plătească și salariații.  
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 Și dacă luați un salariat, de un anumit nivel, cu salariul net ,,x”, uitați-vă în alte 

medii la ce nivel trebuie să fii, să câștigi același salariu. Deci nu discutăm că noi  

putem da. Sigur că putem. De ce nu dăm 90% din bugetul județului...? Da? 

 Deci, eu am spus foarte clar: sunt mult mai multe lucruri de rezolvat. Sigur că 

domnul președinte... Și eu mă gândesc, că suntem de atâția ani colegi, ne cunoaștem. 

Sigur că se gândește și la salariați. Eu am spus că se gândește la foarte multe lucruri. 

Dar, noi, vă spunem că acesta este punctul nostru de vedere. Nu începem 2020 cu 

creșteri de salarii. Pentru că salariile, repet, și o spun: sunt la un nivel satisfăcător. Sunt 

aici oameni de afaceri, sunt aici oameni din mediul privat, care vă pot spune la ce nivel 

trebuie să fii în mediul privat ca să ajungi la un salariu net din administrație. 

 Degeaba îmi spuneți de primării. Pentru că noi am deschis această cale și către 

primării de au putut să facă lucrul acesta. Așa am pățit, v-am spus, și cu sistemul de 

pensii. La fel  s-a întâmplat - că se poate da. 80% cred că va fi grevat bugetul, -am 

dreptate, domnule președinte- de DGASPC și salarii, nu? Șapte zeci și ceva spre opt 

zeci. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 70, da. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Asta am spus. Mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Bănică! 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Eu înțeleg ca oamenii aceștia trebuie să câștige ceva. Că e o mărire anuală. Din 

4%, din 5%, nu câștigă nimic.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu este vorba de o mărire anuală. Este vorba că, în acest an, Guvernul PNL a 

majorat salariul minim începând cu 01 ianuarie. Corect?  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Exact. E pe lege. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Legea salarizării spune foarte clar că salariul este conceput din: salariul 

minim înmulțit cu un coeficient, da? Noi, în 2018, pentru că am fi crescut foarte mult 

salariile dacă am fi înmulțit coeficientul cu salariul minim, am modificat coeficientul, 

domnilor, ca să înțelegeți. L-am dat în jos și nu am acordat... Deci dacă era să ne 

raportăm era o creștere de 10% - pentru că a crescut salariul minim cu 100 lei și l-am 

dat în jos. Anul acesta putem face același lucru: putem acorda 2%, putem acorda 7%, 

cât timp ne încadrăm în bugetul acordat - cum ați spus și dumneavoastră. Un buget 

care este mai mic decât anul trecut. 

 Întrucât nu am vrut să duc discuția în zona politică, pentru că aici ajungem la -  

unii acordă, unii taie, unii preferă austeritatea, unii preferă consumul, unii preferă... Era 
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o discuție mult prea amplă. Da, dezvoltarea prin investiții - perioada 2008-2012. Nu 

mai țin minte unde a dus aceea, dar cred că alții țin bine minte. Depinde, să știți, că 

dacă investițiile sunt făcute nu de către societăți românești, cu oameni din România, nu 

se întorc banii, dar este o altă discuție și nu aș fi vrut să ajungem într-o astfel de 

discuție. Eu am spus că o să prezint revendicările sindicaliștilor, într-un proiect de 

hotărâre. Mie mi s-a părut solicitarea una normală, având în vedere inflația. Dacă 

inflația era 2%, propunerea era de  2%, astfel încât salariul să reprezinte aceeași putere 

de cumpărare.  

 Acum vă spun sincer: putem să discutăm și să analizăm din multe perspective.  

 Corect, ați afirmat corect, domnule Ciolac. Salariile sunt mari. Și au recunoscut 

și domnii de la sindicat: ,,Da domnule, sunt salarii mai mult decât bune”. Este foarte 

corect. Dar, eu am o singură întrebare pe această speță: dacă salariile nu ar fi fost 

majorate la noi și ar fi majorate la alte instituții, sunteți de acord? Cum am pățit în 

perioada: 2009, 2010, 2011, 2012 - când din cadrul instituției ne-au plecat oameni la: 

Finanțe, la APIA, în privat, ne-am fi trezit la un moment dat... Că ceea ce a zis domnul 

Răducanu, pe bună dreptate câteodată afirmă: ,,Dar, domnilor, unde este execuția 

Consiliului județean?” Că o execuție adecvată poți să o faci doar cu personal adecvat. 

La 1500 lei nu găsești personal adecvat. Credeți-mă pe cuvânt. La 1500 lei net, găsești 

doar la SGU, măturători stradali.  

 Vă rog!     

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Și nici aceia. Și nici aceia, domnule președinte. Vă spun eu, paznicii au 25 

milioane în mână. Cât au ei? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 21 în mână. 

  

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu, 25. Paznicii de la firme, de la ,,Auchan”, de la... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu știu că au 2100, plus bonuri. 

 Așa știu eu. 

  

 Dl Alexandru Bănică 

 La mine pe scară am doi inși. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Răducanu, sunteți în măsură. Spuneți cât ia un paznic? 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Domnul Răducanu le dă minim pe economie. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 La pază? 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, pe corect. Cam cât? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 1300-1400, e salariul net. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Net? Fără alte bonuri, fără...? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Fără alte bonuri, fără nimic. 

 Mă refer la agenții de pază. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Agenți de pază, da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci întotdeauna salariul s-a dat în funcție de corelarea, de contractul încheiat. 

Beneficiarul serviciului de pază nu vrea să plătească. Știți prea bine. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Asta e. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Și atunci totul se raportează la salariul minim pe economie. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze, era domnul Ionică cu mâna ridicată. 

 Vă rog, domnule Ionică! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Domnule președinte și domnilor colegi și doamnelor colege, ați spus că a mărit 

Guvernul PNL, salariul minim. E adevărat - l-a mărit, dar pe un proiect care era făcut 

înainte de PSD, de doamna Dăncilă și cabinetul Dăncilă. Pe de altă parte mă întreb și 

eu dacă ați spus că va fi mărit doar la aparatul propriu din DGASPC, nu și la... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, doar cei 129 intră sub incidența Hotărârii de consiliu. Restul au parte de 

majorare oricum. La fel și Biblioteca la fel și Muzeele. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dar aici suntem pe Legea nr. 153. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exact. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Iar la noi este opțional dacă dăm sau nu dăm. Este corect? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Așa. 

 Constat că ne grăbim. Nu avem bugetul aprobat, al Consiliului județean, și ne 

grăbim să dăm majorări de salarii. Pe de altă parte nu pot să nu fac o paralelă între ce a 

făcut ,,Hidro Prahova” - a venit aici și a propus un buget, să le fie aprobat bugetul și le-

ați spus ,,Hai să mai stăm.”. 

 Acum, când vedem și avem în vedere mărirea salariilor la bugetari, cei din 

aparatul propriu și din instituțiile din subordinea Consiliului județean, ați făcut și 

propuneți mărirea salariilor fără nicio problemă. Deci nu avem, repet, bugetul aprobat. 

Nu știm ce va fi mâine, nu știm ce se va întâmpla. 

 

 Dl Alexandru Bănică  

 Bugetul... 

  

 Dl Eugen Ionică 

 Vă rog să mă lăsați să termin! 

 

 Dl Alexandru Bănică  

 ...se construiește pe așa ceva. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 E adevărat că se construiește, dar nu aș vrea să intru într-o polemică. Vreau să 

vorbesc și dumneavoastră să vorbiți după mine. 

 Drept pentru care eu nu cred că este oportun să facem această majorare. Poziția 

liderului de grup a fost clară și explicită. A spus-o, o întăresc și eu...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Ciolac. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 ...o întăresc și eu și cred că și toți colegii mei. 

 Mulțumesc! 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult!  

 Mai sunt alte luări de poziție pe această temă? 

 Vă rog, domnule profesor! 
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 Dl Horia Victor Toma 

 Domnule președinte, în primul rând vreau să exprim un punct de vedere legat de 

tot ce s-a discutat aici. Dumneavoastră v-ați exercitat prerogativa de conducător al 

instituției, șef al aparatului propriu al, și ați purtat niște negocieri, pentru că v-au fost 

solicitate de către liderii de sindicat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu pentru că mi-au solicitat. Pentru că așa spune legea: că în fiecare an, înainte 

de a aproba, trebuie să consult. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Sunt perfect de acord. Deci domnule președinte, dumneavoastră nu ați făcut 

altceva decât ați purtat niște discuții. Iar rezultatul discuțiilor, dumneavoastră cu el 

veniți, pentru că nu puteați să vă angajați în fața salariaților, ați venit în mod firesc și l-

ați prezentat consiliului, care este singurul for... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Decizional. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 ...în măsură să delibereze și să ia o decizie. Deci din punctul acesta de vedere 

este foarte bine să nu mai alunecăm în discuții contradictorii, pentru că până la urmă e 

un cadru foarte exact. 

 În ceea ce mă privește, vă spun foarte clar că mă voi abține la acest proiect și la 

această propunere, pentru că vin tot dintr-un mediu bugetar.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bugetar. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Și m-am uitat astăzi, de curiozitate, pe grila de salarii de la aparatul Consiliului 

județean, și am comparat-o cu cea din învățământ și iertați-mă, dar diferențele sunt 

foarte mari. În calitatea mea de coleg al colegilor mei din învățământ, nu pot să particip 

la majorarea salariilor altor categorii de bugetari, așa că mă voi abține. 

 Vă mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles și vă mulțumesc mult pentru punctul dumneavoastră de vedere. 

 Pot doar să fac un singur comentariu: sunteți supărat că nu beneficiați și 

dumneavoastră de aceste majorări, să înțeleg.  

 Trebuie să vă uitați în altă ogradă, nu în partea aceasta. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Au meditațiile, care compensează - 50 lei ora.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Stimați domni, am ascultat punctele de vedere. 
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 Dumneavoastră, domnule Ionică, îmi cer scuze, pentru că ați formulat un pic 

diferit față de liderul de grup, solicitați amânarea punctului de pe ordinea de zi sau nu 

sunteți de acord cu ce este propus? 

 

 Dl Eugen Ionică  

 Nu, am spus că liderul de grup a prezentat foarte bine punctul de vedere al 

grupului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 A spus că nu este de acord și nu va vota. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu am solicitat nimic… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Atunci... Întrucât... Vă supun proiectul la vot.  

 Cine este pentru? Acum, cine este împotrivă? Cine se abține? 

 Aș vrea să știu. Îmi dați voie să continui ședința? Aș vrea să știu câți suntem în 

sală, în acest moment, și rezultatul votului. Suntem 30? Eram 32. A plecat domnul 

Tudora și domnul Nistor. Îmi cer scuze, că nu am observat.  

 Și votul cum a fost? 

 

 Dna Doina Monica Giulan 

 9 „împotrivă”, 16 ,,pentru”... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 16 ,,pentru”. Eu am numărat 3 ,,abțineri” - cei doi domni de la PMP (domnul  

Măruntu și domnul Tomoșoiu) și cu domnul profesor. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Mai avem aici o ,,abținere”.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și doamna Erji Popovici. Și doamna Nicoleta nu a participat la vot - a spus 

foarte clar la începutul acestei ședințe. 

 Deci, din 29... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Mai bine dăm salarii decât să aprindem lumina… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu este problema de a aprinde lumina. 

 Spuneți că nu a trecut? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 De ce? 
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 ....................... 

 Păi, am avut 15 ,,pentru”. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Și din 29?  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Că doamna Nicoleta nu a participat la vot. 

 Domnilor, îmi cer scuze!  

 Deci, eu v-aș ruga frumos să numărăm voturile din nou, dacă doriți, doar 

pentru... 

 Cine este pentru? Câți sunt? 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 16. 16 din 29? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Abțineri? 

 Sunt aceleași abțineri - trei și cu doamna Erji, patru. 

 Împotrivă? 

 Acum, doamnelor și domnilor de la Juridic - întrebarea mea este... 

 ,,Abținerile” și voturile ,,împotrivă” sunt contabilizate la fel. Dacă din 29 aveați 

16?   

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dacă îmi permiteți, o să fac o remarcă și nu e tendențioasă, dar nu pot să nu 

remarc că le majorăm salariile unor oameni, care nu-s capabili să numere la o ședință. 

Despre ce vorbim?  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 16 voturi „pentru” 

(Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Enescu Rareș Dan, 

Neaga Gheorghe, Ardeleanu Georgiana Anca, Petcu Monica, Bănică Alexandru, 

Ilie Mihai Viorel, Nică Justinian Feordor, Pîrvu Ionel, Lungu Adrian, Stoian Sorin 

George, Viter David Andrei, Ardeleanu Vasile și Pințoiu Toma), 9 voturi 

„împotrivă” (Ciolac Dan, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Eugen, Ionică 

Adrian, Necula Gheorghe, Popescu Cristian, Răducanu Nicușor și Tudoran Lorin 

Gabriel) și 4 „abțineri” (Popovici Elisabeta, Toma Horia Victor, Măruntu Nicolae și 

Tomoșoiu Adrian). 

 (Doamna consilier județean Sprîncenatu Nicoleta nu a participat la vot). 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc!  

 Punctul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii nr. 144/2016 referitoare la validarea componenței nominale a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Prahova”. 

 În acel moment au fost reprezentanți: domnul Drăgănescu Emil și domnul 

comisar șef de poliție, Aristan Tudor Cătălin. 
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 Cu permisiunea dumneavoastră, având în vedere că în acest moment nu avem o 

hârtie din partea Prefecturii, pe cine desemnează, iar ieri a apărut un nou subprefect - 

asta ca să completez un pic tot ce a spus... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 A fost numit. 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze! Haide-ți să vorbim altfel. A apărut o nouă cheltuială la Prefectură,  

cu un nou post de subprefect, cu mașină, cu...  

  

 Dl Eugen Ionică 

 ...Cod administrativ... Terminați cu... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, dar nu am bugetat postul. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Fake news!... Le faceți voi și ni le puneți nouă… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar noi nu am aprobat până acum. De 10 ani... 

 

 Dl Vasile Pătrașcu 

 Dar de ce ați venit la conducere dacă vă e greu? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Putem să continuăm? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Continuați! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aș dori să retrag acest punct de pe ordinea de zi, ca și inițiator. 

 Cine este pentru?  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nici nu aveți nevoie de noi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Împotrivă? Abțineri? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Sunteți inițiator... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, aveți dreptate. E foarte corect. 

  

 Dl Eugen Ionică 

 Ne-ați dat extemporal. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să văd dacă sunteți atenți. Mi-era frică. 

 

 Proiectul de hotărâre nr. 10 - privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

nr. 144/2016 a Consiliului județean Prahova referitoare la validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova a fost retras de 

inițiator. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nr. 13 (devenit 11) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de 

servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea 

„Hidro Prahova””. 

 Vă rog, domnule director! 

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 ,,Hidro Prahova” nu are Serviciu, nu are Birou, nu are Direcție juridică. În 

fiecare an am venit la dumneavoastră să aprobați contractarea acestor servicii publice, 

pentru că avem nevoie de oameni specializați pentru a ne reprezenta în instanță - în 

special pe problemele pe fonduri europene, pe FIDIC galben și pe FIDIC roșu. 

 Mai nou, de vreo doi ani de zile, au apărut și niște probleme penale care se leagă 

de fondurile europene. Așa că este nevoie să angajăm specialiști ca să ne reprezinte în 

instanță. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Să știți că am fost de fiecare dată de acord că avem nevoie de oameni bine 

pregătiți să reprezinte instituțiile care au parte de procese - cu strânsă legătură la 

fondurile europene. Este păcat acolo, noi, să nu avem o reprezentare, pentru că 

societățile au avocați din ce în ce mai buni. 

 Vă rog, domnule Răducanu! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, domnule președinte, nu este vorba numai de situația de la ,,Hidro”. Am 

discutat în ședința trecută și ați stabilit dumneavoastră ca instituțiile subordonate 

Consiliului județean să aducă o raportare, sau luați-o cum vreți, privind...    

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Noi le-am făcut adresă, doamna Barbălată? 

 Eu știu că noi am spus că toți vor trebui să vină să prezinte un raport de 

activitate. 
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 Dna Livia Barbălată 

 Da, dar am discutat și cu doamna administrator și a spus că... 

 

 Dna Fabioara Ionescu 

 Încă nu sunt gata situațiile financiare... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ce legătură are...? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu are nicio legătură închiderea anului cu...  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu am spus că vreau un raport de activitate de la toate societățile.  

 Am o întrebare: dacă aveți o întrebare, v-aș ruga să mi-o adresați personal.Cred 

că ușa mea a fost întotdeauna deschisă, da?  

 Mulțumesc! 

 Și aș vrea să luăm stenograma și să vă mai spun o dată. 

 Facem o adresă către toate societățile comerciale... 

 Nu vă uitați la doamna Fabioara! Puteați să mă întrebați, da? ... Și solicităm.  

 Este normal ca domnii consilieri să voteze în cunoștință de cauză, diversele 

proiecte care vin din partea acestor societăți. 

 Bun. Mulțumesc, domnule Răducanu! Credeți-mă! Îmi cer scuze în numele 

colegilor mei, pentru că nu am făcut această... Dar, trebuia făcut și așa este - e foarte 

corect. 

 Să știți că din toată această ședință, -lăsând la o parte dezbaterea care este bine-

venită, câteodată chiar plăcută-,  am avut o revelație. Nu glumesc. Ne trebuie un sistem 

de numărare a voturilor. Cu acordul dumneavoastră, din acest buget de austeritate, vom 

achiziționa până la ședința viitoare, un sistem de numărare a voturilor. Nu cu cartelă ca 

la Parlament, cu buton. Sper să fiți de acord. 

 În același timp, pentru a fi foarte riguroși, vom lua și un cronometru - pentru 

luările de cuvânt, ca să fim exact, exact conform Regulamentului de Organizare și 

Funcționare. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Conectat la microfoane. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul meu profesor, vorbiți la microfon, vă rog! 

 După această mică revelație, proiectul nr. 14. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Nu am votat proiectul. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. În legătură cu servicii juridice. 

 Cine este pentru? Eu chiar sunt. 
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 Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult!  

 14 (devenit 12) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse 

școlare și a cuantumului bursei pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar 

special”. 

 Întrucât este inițiativa domnului consilier, Răducanu... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Dați-mi voie să intervin aici! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Este inițiativa mea, a grupului de lucru din PNL - mă refer la domnul Ionică 

Adrian și la doamna Elisabeta Popovici. Eu am fost doar cel care a fost vocal - atât. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Foarte frumos! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog să vă prezentați proiectul! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci este vorba de... Din 2016... Deci bursa socială pentru copiii cu handicap, 

care se acordă în proporție de 15% din numărul total de copii, era de 60 lei. În urma 

discuțiilor pe care le-am avut, atât la Școala Specială de la Breaza, cât și la Școlile 

Speciale nr. 2 și nr. 1, am înțeles de la doamnele directoare că vor să mărească, că este 

necesară mărirea acestei burse. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar, aici spune și care este numărul burselor. 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Numărul burselor, am spus, 15% din numărul total de elevi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 15%. 
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 Asta înseamnă, vă dau un exemplu, pentru Breaza - că știu cel mai bine, 

înseamnă un număr de 14 burse. În ce constă această bursă? Această bursă nu se dă la 

toată lume. Se dă...  să aibă două condiții: să fie grav bolnav, și vă spun că nu am știut, 

până nu am ajuns la această școală, nu am știut că pot să existe astfel de copii cu 

problemă, nu am știut. Și bine ar fi dacă am putea vreodată să facem o vizită în astfel 

de școli și să vedeți... 

 

 Dl Adrian Ionică 

 Școala nr. 2, de pildă, copii cu autism. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Efectiv te cutremuri, văzând care este situația acestor copii. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu am fost în toate centrele și în toate școlile. Eu știu. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Sunt copii care vin de la Azuga, Bușteni, din dorința de a fi prezenți și de a 

învăța. Ideea este că acești copii trebuie să se integreze la finalul celor 12 clase. Care, 

aici, eu vă spun, cu mare supărare, rezultatul este zero, din păcate. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nici 1% nu cred că se integrează. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Este zero. Cel puțin pe Breaza - zero. Asta este o mare problemă, pentru că 

noi, mă refer, statul, la vârsta de..., după terminarea celor 12 clase, ia mâna de pe ei și 

rămân în ,,aer”.  

 Nu există o continuare a posibilității de integrare a acestora, să-i ajutăm să se 

integreze ulterior. E o mare problemă. Deci, am spus, cele două criterii îl reprezintă: să 

fie bolnav și un grad mare și al doilea - să fie distanța cât mai mare de acasă până în 

locul unde învață. Deci în ordinea aceasta se dau aceste burse. Și vă spun: de la 60 lei 

am propus creșterea la 120 lei.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Totul e pe dublare. 

 Așa a spus colegul dumneavoastră. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Atâta timp cât... Nu vreau să mai intru pe tema salariilor... Și să rămânem la 120 

lei, da? 

 Bine, vă mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 Întrucât este vorba de copii, vă înțeleg motivația pentru inițierea acestui proiect. 

 Domnul Enescu! 
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 Dl Rareș Dan Enescu 

 Mulțumesc, domnule președinte. 

 Să nu credeți, domnule Răducanu, că am ceva cu dumneavoastră. Vom vota 

„pentru” acest punct de pe ordinea de zi, dar aș vrea să spun că, Comisia juridică nu a 

reușit să dea un aviz ,,pro” sau ,,contra”, pentru că nu a reușit să vadă proiectul de 

hotărâre nici măcar semnat de dumneavoastră, pentru că nu am reușit să-l studiem în 

vreun fel, văzând proiectul de hotărâre fără semnătura inițiatorului la trei fără un sfert... 

 

 Dl Nicușor Răducanu  

 Domnule Enescu, luați proiectul de hotărâre și-l găsiți semnat. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Nu ați înțeles, domnule Răducanu. 

 Votăm ,,pentru” că așa este frumos și bine pentru acești copii. Voiam să vă 

spunem lucrul acesta, atâta tot. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu vreau să spun altceva. 

 

 Dl Nicușor Răducanu  

 Deci nu cred că sunt condiționat eu, votul meu de votul dumneavoastră. Doamne 

ferește! Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. 

 Vă ascult. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu vreau să fiu un pic în ton cu colegul meu, domnul Ciolac, pe care-l apreciez 

foarte mult.  

 Putem noi să vorbim despre bani și despre o majorare, înainte să avem bugetul 

aprobat?  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 În cazul de față, după ultimele discuții pe dare le-am avut cu dumneavoastră, cu 

doamna secretar și cu doamna Dovîncă - există fondurile necesare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Există, și este foarte corect și este un proiect bine-venit și vă felicit pentru 

inițiativă, atât pe dumneavoastră, cât și pe colegii dumneavoastră. Stați liniștit - eram 

ironic. În special pe doamna Erji o felicit pentru că îmi este foarte dragă și știu că 

muncește în acest sistem de foarte mult timp și s-a confruntat cu foarte, foarte multe 

probleme.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30  voturi „pentru”. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Voia și domnul Bănică să spună ceva și l-am văzut. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Eu voiam să spun, domnule Răducanu, că ne-am cam certat la comisii pe treaba 

asta, că un proiect se face scris, nu pe vorbe. Iar eu nu am ,,văzut” decât vorbe. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ideea a fost bună și am apreciat-o. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu mai intervin, domnule Bănică, vă las.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc domnilor și sper ca undeva la jumătatea lunii februarie să primiți 

convocarea pentru ședința de consiliu. 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16,40. 

 

 

 

 

Președinte,               p. Secretar general, 

         Bogdan Andrei Toader                             Șef Serviciu juridic contencios 

    Florin Enache 


