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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 30 iunie 2020, ora 15,00  
 

 

  La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 194 din 
24.06.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34 consilieri 
județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu 
Vasile, Bănică Alexandru, Chelan Gabriel Bogdan, David Simona, Dumitru Cristian, 
Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș-Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai-Viorel, Ionică 
Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius-Dumitru, Neaga 
Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica-
Mariana, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, 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 domnii consilieri județeni: Bellu Claudiu Mihai și Ciolac Dan. 

 La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi 
Bîgiu, secretar general al județului Prahova. 
 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: 
dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Alina 
Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 
publică; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Livia 
Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Marius Constantin Nicolae, 
directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful 
Serviciului resurse umane; dl Ion Stoica, directorul general al Societății ,,Brazi Industrial 
Parc” S.A.; dl Gheorghe Alexandru, managerul Spitalului Obstetrică Ginecologie 
Ploiești; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova; dl Adrian Oprea, șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Prahova și reprezentanții presei. 
 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: 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 și dl 
Adrian Stoichiță, consilier la Compartimentul monitorizare servicii publice din cadrul 
Direcției servicii și achiziții publice.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
  Buna ziua! 
  Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 
  Mulțumesc. 
 

X 
X                    X 
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  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult. 
  Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să știu dacă pentru ordinea de zi, așa 
cum v-a fost transmisă, sunt comentarii, propuneri de suplimentare…?  
  Dacă nu, vă rog, cu acceptul dumneavoastră, să îngăduiți să propun 
suplimentarea cu punctul nr. 27 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți investiției „Amenajare sens 
giratoriu intersecție DJ 101D cu DJ 101G, sat Tătărani, comuna Bărcănești, județul 
Prahova””.  
  Este vorba de sensul giratoriu de la intersecția acestor două drumuri. Așa cum 
știți, avem 4 sensuri în lucru. Acesta are aproape toate avizele. Mai avem nevoie de o 
semnătură de la un proprietar care a binevoit să cedeze terenul și această aprobare ca să 
putem să scoatem execuția la procedură de achiziție publică.  
  Următorul, ca întâietate, având aproape toate documentele, mai puțin un aviz de 
la CNAIR, este cel de la Florești, apoi Bănești și ultimul a rămas Păulești, unde licitația 
pentru devierea de rețele a fost amânată. Am repus-o pe SICAP. Sperăm să avem și 
acolo. Dar acesta este primul, fiind vorba de două drumuri județene care se intersectează. 
Cred că știți cu toții zona. Sunt destul de multe accidente acolo, exact în baza podului, la 
Tătărani, unde se vine dinspre Tătărani, către Ploiești - cel puțin dimineața, am înțeles de 
la poliție. 
  Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu punctul nr. 27?    
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  O abținere, domnul Tudora? 
 
  Dl Dorin Tudora 
  Da. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Am înțeles. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi, 
cu 33 voturi „pentru” și o ,,abținere” (Domnul consilier județean Tudora Dorin). 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
  Și acum, proiectul ordinii de zi, în integralitatea lui. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”, cu 
următoarea ordine de zi: 

 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean   
Prahova din data de 28 mai 2020. 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2020 - 
inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 
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  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privitoare la componența 
Consiliului de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Plopeni - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a 
județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 
Prahova a unor terenuri situate în comuna Valea Doftanei - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la închirierea 
spațiilor 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 modificarea atribuirii în folosință a unor spații 
înimobilul 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. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2020 pentru Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului Prahova, în 
calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene Viticole (AREV) - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament Câmpina, 
instituție fără personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina, instituție cu personalitate juridică în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat 
de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești- 
Băicoi, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul de 
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, instituție cu 
personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 
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 16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați, 
instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul de 
Plasament Filipeștii de Târg, instituție fără personalitate juridică în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul de 
Plasament Plopeni, instituție fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Călinești, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Nedelea, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Complexul 
de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești, instituție fără personalitate juridică în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat 
de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Complexul 
de Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi, instituție fără personalitate juridică în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat 
de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții 
pentru Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte, instituție 
fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova la 
Programul Termoficare, precum și a eșalonării multianuale a implementării proiectului 
„Înlocuire arzătoare cu NOx redus la Cazanul nr. 5, CET Brazi” - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 
  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Prahova la realizarea proiectului „Stagii de practică 
pentru elevii din județul Prahova - primul pas pentru o carieră de succes” depus în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico - economici aferenți investiției „Amenajare sens giratoriu intersecție 
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DJ 101D cu DJ 101G, sat Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova” - inițiat de 
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
 27. Diverse (Discuții referitoare la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.). 

 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
  Primul punct pe ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului - verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 28 mai 2020”. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Am uitat și îmi cer scuze! Am uitat să menționez că avem treizeci și…? 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 34. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 34 prezenți, din 37 validați. 
  Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe 
anul 2020”. 
  Vă rog, doamna director economic adjunct! 
 
  Dna Eliza Grecu 
  Da. Rectificarea bugetară constă în suplimentarea veniturilor și cheltuielilor 
anuale ale bugetului județului cu suma de 120,91 mii lei, în urma alocării acestei sume de 
către Ministerul Sănătății pentru cheltuielile cu carantina, pentru persoanele care au intrat 
pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19.  
  De asemenea, prin redistribuiri de sume între capitole și articole bugetare și din 
economiile înregistrate la titlul ,,Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 
curent”, s-a alocat Spitalului Obstetrică Ginecologie suma de 400,00 mii lei, pentru 
dotarea unei săli chirurgicale cu o masă chirurgicală și a unui aparat de anestezie. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Aș vrea să specific un lucru. Exista această sală, exista, era dotată, dar am 
mutat-o în zona COVID și acum vrem să punem la loc aceste instrumentare, vrem să 
punem masa… Dacă aveți curiozitatea, puteți să mergeți la Spitalul de Obstetrică și o să 
vedeți cum toate sălile sunt dotate și în perfectă stare se funcționare. Una a fost mutată în 
zona COVID, ca să putem să lucrăm și în această perioadă și trebuie să refacem ceea ce a 
fost dislocat, pentru a putea face față solicitărilor în această perioadă.  
  Scuze! Am vrut să completez.  
  Vă rog! 
 
   Dna Eliza Grecu 
  Totodată, la Școala Specială Văleni... 
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  Dl Bogdan Andrei Toader 
  40,00 mii lei. 
 
  Dna Eliza Grecu 
  A fost o solicitare pentru dotarea unei săli, la recomandarea ARACIP, pentru 
școala respectivă. 
  Și la Muzeul Județean de Artă, întrucât nu și-au încasat veniturile, datorită 
perioadei de pandemie... 

 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  50,00 mii lei. 
 
  Dna Eliza Grecu 
  ...50,00 mii lei, pentru ,,bunuri și servicii”. 

 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Sunt sume foarte mici, dar credeți-ne că și acestea au fost greu de strâns. 
Așteptăm... A fost aprobată legea în Parlament, a fost votată. Așteptăm promulgarea, 
astfel încât să putem să primim banii solicitați, din partea bugetului de stat. 
  Cam despre asta este vorba în această rectificare. 
  Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.   
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
  Punctul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privitoare la 
componența Consiliului de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Plopeni”. 
  Aici știu că, urmare a demisiei domnului Adrian Ionică... Corect? 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
  Da.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
   Și trebuie să fie făcută o altă propunere.  
  Vă rog, domnule Ionică! 
  
  Dl Adrian Ionică 
  Domnule președinte, dacă îmi permiteți?  
  Fiind vorba de o școală specială, îl propun pe Chelan Gabriel Bogdan, care este 
și membru în comisia 4, activități științifice, educație… 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Da. Nu am o problemă. Dacă altcineva...? 
  Atunci vă supun la vot propunerea.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
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  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 34 voturi 
„pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
 
  Dna Hermina Adi Bîgiu 
  Și proiectul de hotărâre, cu totul.  
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Și proiectul de hotărâre, cu totul.  
  Vă rog! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc. 
  Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei 
economico-militară a județului Prahova.” 
  Îl avem aici pe domnul colonel.  
  Din câte știu eu, este cu grad ,,Secret”, dacă nu mă înșel, sau cel puțin așa era... 
 
  Dl Adrian Oprea 
  Este clasificat ,,Secret de serviciu”, doar introducerea... Toate anexele sunt 
neclasificate, anul acesta. 
  Aș vrea să mulțumesc, în primul rând în numele Structurii, pentru sprijinul 
acordat timp de un an de zile de când sunt la conducerea acesteia și să vă asigur de tot 
sprijinul pe care-l poate acorda pentru documentele care se întocmesc în sprijinul 
Consiliul județean. 

 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
  
  Dl Adrian Oprea 
  Monografia a fost de folos Structurii, pentru că pe timpul pandemiei a trebuit să 
identificăm spații de carantinare, ca număr de paturi, și am folosit-o cu succes când a fost 
cazul să… 
  Vă mulțumesc! 
 
  (Domnul consilier județean Ionică Eugen a ieșit din sala de ședințe)   
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Și eu. 
  Să știți că în acele momente chiar am folosit această monografie, dacă nu mă 
înșel, economico-militară. În acea perioadă aveam nevoie să identificăm spații de cazare, 
foarte, foarte repede și cu spații multe disponibile, cu baie proprie. Și vă spunem că am 
găsit câteva locații... 
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  Mulțumesc foarte mult, domnule colonel. 
  Dacă sunt probleme, comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.     
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
   Mulțumesc foarte mult. 
  Punctul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al 
județului Prahova a unor terenuri situate în comuna Valea Doftanei”. 
  În sfârșit putem să introducem în domeniul public și să obținem autorizația de 
construire, pentru DJ 102I, Valea Doftanei. Primăria a avut ședință de consiliu local, a 
aprobat trecerea bunurilor în domeniul public al județului.  
  Corect, doamna secretar? 
 
  Dna Hermina Adi Bîgiu 
  Da. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  O să mai urmeze astfel de hotărâri, pentru că mai sunt documente și mai sunt 
alte terenuri pe care o să le primim, dar, în acest moment, eu cred că este un pas 
important. 
  Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la 
vot. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
   Mulțumesc foarte mult! 
  Punctul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la 
închirierea spațiilor în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în 
municipiul Ploiești, B-dul Republicii”. 
  Doamna Barbălată! 
 
  Dna Livia Barbălată 
  Se mută Asociația CAR a salariaților Consiliului județean Prahova, de la 
camera 603 la camera 605, urmând ca acea camera 603 să fie dată Serviciului cu 
rezervele de stat, pentru suplimentarea spațiului...  
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Pentru că au și ei nevoie de o arhivă. 
 
  Dna Livia Barbălată 
  Da, este următoarea hotărâre. 
  Deci mutarea și suplimentarea spațiului la Rezervele de Stat. 
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  Dl Rareș Dan Enescu 
  Să se ducă la ,,Parc”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Sunt la etajul 6, domnule Enescu! 
 
  Dna Livia Barbălată 
 Sunt la etajul 6, încă au spațiu acolo. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Au o cameră și acum solicită încă o cameră, lângă, și din acest motiv am vorbit 
cu CAR-ul și s-au mutat ei de la camera 603, la camera 605. 
 
 Dna Livia Barbălată 
 Având regim special… 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Da, este normal să fie camere alăturate. 
  Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
  Punctul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosință a 
unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul 
Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4”. 
 
  Dna Livia Barbălată 
  Aceasta este suplimentarea spațiului, cu încă o cameră, pentru Structura 
Teritorială. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Cu 603 presupun, care a fost predată. 
  
  Dna Livia Barbălată 
  Structura Teritorială pentru Probleme Speciale.    
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
  
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
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  Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.”. 
  Așa cum ați observat la ,,Diverse” - ,,Discuții referitoare la Societatea ,,Brazi””. 
  ...Dacă doriți să facem discuțiile la acest punct? Și o singură rugăminte.  
  S-a primit de către toată lumea acea informare cu privire la solicitările venite de 
la Parcuri, privind asistența juridică? 
  Da? Bun. 
  
  Dl Gheorghe Neaga 
  Domnule președinte, n-am primit decât de la ,,Brazi”. 
  
  Dl Gheorghe Neaga 
  De la celelalte societăți, cerem mai de mult și se pare că nu se dorește. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Am o întrebare... 
 
  Dl Nicușor Răducanu 
  S-au primit. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  S-au primit. Mulțumesc! 
  S-au primit, domnule Neaga, credeți-mă! Am semnat…  A trecut personal și 
am văzut fiecare… Inclusiv... Sunt pe e-mail, toate. 
 
  Dl Gheorghe Neaga 
   Sunt pe e-mail? 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Sunt pe e-mail. 
  Mulțumesc.  
  Cred că e lămuritor și eu cred că...  
  La ,,Hidro Prahova”, am înțeles că este vorba de fonduri europene, la...  
 
  Dl Alexandru Bănică 
  Le-am aprobat pe rând pe fiecare. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Le-am aprobat pe rând pe fiecare.  
 
 Dl Alexandru Bănică 
 Și la ,,Hidro” și la ,,Plopeni”… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
  Am înțeles. Bun.  
  Cu privire la acest proiect - ,,Bugetul de venituri și cheltuieli”. Vă rog, dacă 
sunt discuții?  
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  Eu am invitat și conducerea Parcului pentru că mi se pare normal să primiți 
explicațiile cuvenite. Membrii AGA sunt aici, prezenți. Am pus și punctul ,,Diverse”, 
pentru a discuta.  
  Vă rog! Cine dorește? Dacă nu sunt probleme, eu  o să supun...  
 
  (Domnul consilier județean Ionică Eugen a revenit în sala de ședințe) 
  
  Dl Nicușor Răducanu 
  Care este situația Societății ,,Eco Burn” în relația cu Braziul ținând cont că din 
2015 au proces care se tot amână, se tot întinde, inclusiv acum în iunie 2020 aceeași 
problemă. 
  Eu nu am înțeles, am văzut acolo, știu cine este avocatul care se ocupă. Cum se 
ocupă?! Nu știu ce rezultate are.  

 
 

  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Eu știu că Societatea ,,Brazi”, asta știu eu, dar domnul director vă poate 
confirma, Societatea ,,Brazi Industrial Parc” a dat în judecată Societatea pentru o datorie 
de...? 
 
  Dl Ion Stoica 
  2,6 milioane lei. 

 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  2,6 milioane lei. 
  
  Dl Ion Stoica 
  …Nu este domnul avocat Zăhărăsescu, am luat o casă de avocatură din 
București și astăzi am făcut un nou dosar, deci cerere la instanță, pentru cerere de 
evacuare datorită faptului că e un contract la termen, pe 1 aprilie… Le-am făcut o 
notificare 30 de zile și astăzi am depus pentru cerere de evacuare. Vă dau numărul de 
dosar, dacă doriți. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Iar procesul din 2015, care este situația lui acum? 
 
 Dl Ion Stoica 
 Cu procesul din 2015, suntem în apel. Suntem în apel cu o casă de avocatură 
din București. Așteptăm termen și clarificări. 
 Deci, am schimbat tot sistemul juridic. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Deci, în informarea pe care am primit-o era Zăhărăsescu… 
 
 Dl Ion Stoica 
 Nu. 
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 Dl Nicușor Răducanu 
 Nu. În informarea pe care am primit-o ultima. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. Toată informarea este bazată pe ceea ce societățile au trimis. Vă 
dați seama că... 
 
 Dl Ion Stoica 
 Astăzi am făcut cerere de evacuare. Vă dau numărul de dosar la cerere.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Foarte bine. Noi trebuie să ne recuperăm banii către Parc. Este cel mai 
important lucru, din punctul meu de vedere. 
 
 Dl Ion Stoica 
 Sunt 2,6 milioane lei care trebuiesc recuperați. 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Dar, domnule director, explicați! Banii aceștia care sunt datori Parcului 
Industrial, de unde provin? 
 
 Dl Ion Stoica 
 Dacă aveți o jumătate de minut? 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Da. 
 
 Dl Ion Stoica 
 În 2015, Societatea ,,Eco Burn” și cu Societatea domnului Cosma a făcut o 
convenție de eșalonare, în luna februarie...  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Aș vrea să înțelegeți că este vorba de fostul director, Marcian Cosma. Să nu se 
înțeleagă altceva. 
 Mi-ar plăcea să spuneți: ,,Conducerea, din acea vreme, a Parcului... ” 
 Orice se poate interpreta.  
 
 Dl Ion Stoica 
 În martie, în februarie 2015 s-a făcut o convenție de eșalonare. La acel moment, 
,,Eco Burn” avea să ne dea nouă în jur de 11 miliarde, în bani vechi, 1,1 milioane lei. În 
aprilie, pe 1 aprilie, convenția s-a anulat și s-au făcut 3 noi contracte, printre care un 
contract pentru care astăzi am făcut cerere de evacuare, care expira la 01 aprilie 2020 și 
datorită stării de urgență nu a putut fi pus în executare. Acum suntem în stare de alertă și 
nu mai este cazul și s-au prelungit contractele pentru..., nu știu, 49 de ani, până în 2060 
sau ceva de genul acesta, cu o condiție: Practic, convenția de eșalonare trebuia să-și 
înceapă cursul cu prima plată, în luna mai. S-a anulat acea convenție și a venit o nouă 
convenție, cu prima eșalonare, tot în luna mai, aproximativ cu aceeași sumă. Dar aveam 
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prevăzut în convenția de eșalonare faptul că în momentul în care Societatea ,,Eco Burn”, 
reprezentată la momentul acela prin domnul Ștefănescu, nu își va plăti una din rate sau 
prima rată, sau, mă rog, nu se va ține de convenție, să se dea în judecată Societatea ,,Eco 
Burn”. Lucru inadmisibil, adică  trebuia închis contractul pe loc, pentru că erau 11 
miliarde, în bani vechi. Și normal, ei nu au plătit... 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Nu ați răspuns la întrebarea domnului consilier. Îmi cer scuze!  
 
 Dl Ion Stoica 
 Vă rog! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Pentru ce datora acei bani? Așa a sunat întrebarea.  
 
 Dl Ion Stoica 
 În general, cele mai mari datorii au fost pe consumul de gaze. Și acum sunt opt 
sute și ceva de mii lei. La un moment dat erau... 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Dar dobânzile și penalitățile...? 
 
 Dl Ion Stoica 
 Da, sunt dobânzi de nouă sute și ceva de mii de lei… 926 mii sau ceva de genul 
acesta.  
 

 Dl Nicușor Răducanu 
 Domnule președinte, știm cu toții interesele în jurul ,,Eco Burn”, dar trebuie să 
obținem banii aceștia. Nu se poate așa ceva. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Se amână din 2015, se amână… Ce se așteaptă? 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Din ce înțeleg, este un dosar pe rol, din 2015. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Dar nu trebuie finalizat? 
 Asistența juridică din partea noastră, din partea Consiliului județean... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Dar nu este tergiversat, din punctul nostru de vedere. 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 Instanța. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
  Instanța... 
 
 Dl Ion Stoica 
 De când am venit, de un an de zile, am făcut toate eforturile și chiar pot să 
susțin acest lucru ca să putem să recuperăm acești bani. Faptul că la acest moment       i-
am făcut cerere de evacuare, spune ceva. Eu nu fac nici un fel de compromisuri, vis-a-vis 
de ceea ce s-a întâmplat. 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Așa este. Dar cu evacuare nu știu dacă se rezolvă ceva, în sensul recuperării 
prejudiciului. 
 
 Dl Ion Stoica 
 Se rezolvă, pentru că instanța nu poate să-mi impună mie să mențin un contract 
dacă este închis de drept. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Acest proces trebuie să-l duceți până la capăt, indiferent de presiunile care vor 
fi asupra dumneavoastră. 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Doamne, ferește! Am înțeles. 
 Vă rog, domnule Pătrașcu! 
 
 Dl Vasile Pătrașcu 
 Domnule președinte și stimați colegi! Aceste datorii de care vorbim noi, ale 
domnului Ștefănescu, cu ,,Eco Burn”, sunt cu mult înainte de 2015. Acestea provin, 
ultima oară, nu din soldul care era, ci penalități și dobânzi la dobânzi. Și noi spunem că 
avem de încasat de la ,,Eco Burn” și, vai!, ce repede salvăm Parcul Ploiești, care e 
falimentat total, dar nu spune că avem sume să datorăm și noi Societății ,,Veolia”, pentru 
niște energie pe care ne-o vinde ca să alimentăm ceilalți clienți din Parc și căreia nu-i dăm 
banii. Și acum, când stăm de vorbă, sunt aproape 15 miliarde, un milion cinci sute, care 
ne va duce la pierzanie totală, că ,,Veolia” va executa...  

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Eu înțeleg, de la colegii mei de la Patrimoniu și de la Economic, care au avizat 
acest proiect, da, că din punct de vedere economic, dacă se recuperează sumele, se pot 
achita datoriile. Corect? 
 Am greșit cu ceva, doamna Barbălată? 
 
 Dna Livia Barbălată  
 Așa este. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Așa este.  
 Acum...  
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 Dna Livia Barbălată  
 Bugetul este previzionat pe zero, să acopere datoriile… 
 
 (Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian, participă la lucrările 
ședinței Consiliului județean) 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 Părerea mea, și cu scuzele de rigoare, domnule Răducanu, mereu v-am apreciat 
că ați fi un om rațional. Dați-mi voie să cred în continuare acest lucru. Afirmațiile 
dumneavoastră cred că sunt subiective, dintr-un singur motiv. Nu există nicio legătură 
între Consiliul județean și vreun chiriaș. Nu există legătură, decât o legătură între 
parcurile respective și societăți, pentru că ei au o legătură contractuală. Este singura 
legătură care, bineînțeles, în orice situație, ca și orice contract, are niște clauze, niște 
penalități și, bineînțeles, dacă se ajunge, Doamne, ferește!, la o situație litigioasă, se 
rezolvă în instanță, într-un an, doi, trei, cinci, depinde de instanță. Dacă vreți și dacă vă 
uitați cu atenție în istoricul acestui Parc, din păcate situațiile litigioase au fost pierdute de 
către Parc și au dus Parcul în situația aceasta. Dacă vreți și dacă tot sunteți așa de drăguț 
să spuneți anumite lucruri, fără fundamentare, pot să vă spun și eu: Când domnul Nae 
Alexandri era director, da?! - îl cunoașteți! -, s-a pierdut o clădire, în instanță, și a trebuit 
să plătim și vreo 4 milioane lei datorii, pentru că acel investitor a câștigat în instanță ceva 
ce nu a executat. Dacă vă dați seama, ca să înțelegeți cum funcționează instanțele. Deci, 
nu e bine să acuzați pe nedrept, că asta se poate întâmpla. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Nu am acuzat Consiliul județean. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader  
 Am înțeles. Atunci îmi cer scuze! 
  
 Dl Nicușor Răducanu 
 Problema se pune în felul următor. Eu, sau mai bine zis juridicul consiliului 
județean, trebuia să vadă pentru ce s-au dat banii acelor avocați… Ca să piardă în 
instanță?!  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader  
 Îmi cer scuze! 
 Consiliul județean nu poate interveni... Uitați, dacă vreți, avem juriști aici… 
 ...Nu poate interveni peste un dosar. O dată. Doi. Fiecare societate funcționează 
după regulile pieții. Dacă mă credeți, sunt societăți pe care mi-aș dori să pot să le ajut 
financiar pentru a dezvolta noi segmente de bussines, și nu ne dă voie legislația, spunând 
că se consideră ajutor de stat. Nu avem voie să intervenim în viața lor. Din acest motiv, 
avem ,,109”, care reglementează foarte clar cum funcționează administrativ un parc, și 
avem o supervizare din partea membrilor AGA, care, membrii AGA, în orice moment pot 
veni în cadrul Consiliului, să informeze, să solicite și dacă doriți, putem solicita bunurile 
pe care noi le-am pus în folosință... Noi am constituit aceste parcuri cu bunurile 
Consiliului județean. Dar nu este vorba... Ideea de bază pentru acest proiect este că, 



16 
 

datoriile pot fi acoperite dacă recuperăm sumele pe care nu doar acea societate ci și alte 
societăți, din ce am înțeles eu, le vor plăti.  
 Acum, să-mi fie cu iertare!, dar depinde și ce asistență juridică și ce instanță va 
găsi să ne dea… Și actele, cum sunt întocmite, bineînțeles.  

 Dar, revenim la proiect și dacă vreți mai continuăm la punctul nr. 26 - 
,,Discuții…”.  

 Dacă, cu privire la partea economică și la buget, mai aveți de adăugat ceva?  
 Vă rog, domnule Bănică! Îmi cer scuze! Nu am văzut...  

 
 Dl Alexandru Bănică 
 Eu spun un singur lucru: la Parc se vede o activitate. Dintr-un deficit de două, 
două milioane și ceva, a ajuns la 800 mii. Asta înseamnă că reușește să facă ceva.  
 Acum, sigur, problemele din instanță nu mai depind de ei. Rolul lor este să dea 
în judecată... Judecata este obligată să… 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Și să-și apere corect șansele! Este un lucru foarte important. 
 

 Dl Alexandru Bănică 
 Să-și apere corect șansele! Păi, are avocat… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Trebuia specificat. 
 Revenind la această problemă, să știți că din puținele discuții, recunosc, pe care 
le-am avut cu domnul director, am înțeles că a redus foarte mult personalul și cheltuielile 
cu personalul... Știu că 4 sau 5 oameni, din cei 20 pe care-i aveați... Câți mai aveți? 
 
 Dl Ion Stoica 
 12. 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Toți oamenii sunt 12. 
 
 Dl Ion Stoica   
 Cu cei de la stația... 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Deci, în total sunt 12 oameni. Adică nu putem .... Erau 24, acum 3 ani de zile, 
dacă nu mă înșel eu. Nici cu 2 oameni nu ar putea funcționa. Dar, oricum s-au redus 
cheltuielile, de aici și reducerea… Dar, să știți, mare păcat de pierderea acelui proces! Eu, 
personal, nu pot să înțeleg cum am pierdut noi un proces, unde aveam 100% dreptate. 
 Pentru acest proiect, dacă mai sunt comentarii? Domnule Bănică?  

 
 Dl Alexandru Bănică 
 Aș dori să fiu informat despre modul cum..., de ce au ajuns amândoi directorii 
să fie dați în judecată. Și Cosma Marcian și Răducu, care a fost înaintea lui. Care sunt 
motivele? Că aici nu sunt… 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
   Îmi cer scuze. Vă rog! Nu știam că au fost... 
 
 Dl Ion Stoica   
 Vis-a-vis de doamna director Răducu… 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Ei au dat în judecată. 

 
 Dl Ion Stoica 
 ...De la doamna Răducu mai este de recuperat o sumă de 2 mii lei, din câte îmi 
amintesc... Am vorbit la telefon și a zis că renunță la această sumă, de 2 mii lei. Deci, asta 
ar fi. Și domnul Cosma Marcian. Am cerut acceptul AGA, pentru că așa este procedura, 
chiar la ședința trecută, ca să putem să recuperăm o sumă provenită din aparatură, 
telefoane, mă rog, ceva de genul acest, constatată de Camera de Conturi, ca măsură a 
Camerei de Conturi… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Gata, țin minte problema. Urmare a măsurii… 
 
 Dl Horia Victor Toma 
 Raportul Curții de Conturi. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 …Controlul Curții de Conturi... 
 
 Dl Ion Stoica 
 Deci, alte probleme cu domnul director Cosma nu sunt, vis-a-vis de măsurile 
care… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Din punctul meu de vedere, la ce probleme sunt acum în societate, cred că 
acestea sunt cele mai mici.  
 Mulțumesc, domnule Bănică! Cred că ați primit răspunsul. 
 
 Dl Alexandru Bănică 
 Da. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă supun la vot.  
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
 Dl Nicușor Răducanu 
  O abținere. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Deci, un vot ,,împotrivă” și 2 ,,abțineri”. 
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 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”, un vot 
,,împotrivă” (Domnul vicepreședinte Pătrașcu Vasile) și 2 ,,abțineri” (Domnii consilieri 
județeni Enescu Rareș-Dan și Răducanu Nicușor). 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult! 
 Din 35, 32 au fost ,,pentru”, un vot ,,împotrivă” și 2 ,,abțineri”. 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a 
județului Prahova, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene Viticole 
(AREV)”. 
 Cu această ocazie vreau să vă anunț că intenționăm să scoatem un nou album -  
,,Drumul vinului”. Să știți că s-au dezvoltat foarte multe crame pe ,,Drumul vinului”. Au 
apărut și datorită fondurilor europene. În colaborare cu Camera de Comerț și Industrie 
vom realiza acest nou album. Sperăm să-l avem gata într-o lună de zile. Eu cred că este 
bine venit, mai ales în contextul actual, unde turiștii caută zone retrase și mai ales că zona 
aceasta care înseamnă..., plecând de la Urlați, până la Vadu Săpat și chiar mai jos, eu cred 
că va fi destul de atractivă. 
 
 (Domnul consilier județean Viter David-Andrei s-a retras de la lucrările 
ședinței Consiliului județean). 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Cu privire la acest proiect - ,,cotizația anuală în calitate de membru la AREV” -
, dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Punctul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova”. 
 Vă rog, doamna Ion! 
 
 Dna Elena Ion 
 În luna iunie a fost organizat concurs de promovare în grad profesional. Doi 
angajați au promovat din inspector asistent, în inspector principal și se impune  aprobarea 
dumneavoastră de transformare a posturilor. Și un post vacant de referent de specialitate, 
clasa II, grad superior, din structura Arhitectului Șef, se vine cu o propunere de 
transformare în inspector, grad profesional superior, clasă I - asta înseamnă nivel de studii 
universitare de licență.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Pot să vă explic, stimați colegi, și această situație!  
 Pe lângă acea promovare, acum două luni de zile am primit din partea unui 
angajat cerere de transfer către Primăria municipiului Ploiești. Și s-a transferat. Și 
doamna arhitect a spus: ,,Domnule, nu prea ne vin oameni bine pregătiți. Mai bine 
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scădem un pic...” Și acum cred că își dorește până la urmă om bine pregătit și vrea să 
salte un pic nivelul, că până la urmă Arhitectul șef are un rol important în județ.  
 Dar uitați, se schimbă vremurile - acum două luni de zile nu am fi găsit. Bine, 
acum aproape trei luni de zile, acum se pare că apar oameni și cred că Doamna își dorește 
ca omul să fie foarte bine pregătit și din acest motiv...  
 Acestea sunt modificările la organigramă: două promovări și modificarea unui 
post vacant. 
 Mulțumesc, doamna Ion! 
 Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă anunț că urmează un lung șir de modificări... 
 Mai avem un pic… 
 Punctul nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești”. 
 Domnul director este prezent. Ne poate spune dumnealui, în persoană. 
  
 Dl Gheorghe Alexandru 
 Este vorba despre faptul că luna trecută am angajat un medic primar radiologie-
imagistică medicală și, în mod firesc, este necesar să încadrăm acum un asistent medical 
de radiologie. Pentru a nu afecta numărul de personal, am propus, concomitent cu 
înființarea acestui post de asistent medical de radiologie-imagistică, desființarea unui post 
similar, identic, într-un alt compartiment. Este vorba despre spitalizarea de zi. Aceasta în 
ceea ce privește înființarea/desființarea postului de asistent medical.  
 Cât privesc celelalte 4 posturi, unul de asistent medical și 3 de personal auxiliar 
sanitar, aceștia au promovat examenul după perioada de stagiu, perioada de interimat, și 
acum urmează, în mod firesc, să ocupe poziția de bază, nivelul de bază al funcției de, 
repet, asistent respectiv infirmieră-îngrijitoare. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Dacă sunt întrebări pentru domnul manager? 
 Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Proiectul nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de 
Plasament Câmpina, instituție fără personalitate juridică aflată în subordinea DGASPC 
Prahova”. 
 Vă rog, domnule director! 
  
 Dl Viorel Călin 
 Bună ziua! 
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  După cum știți, la sfârșitul anului trecut au fost mutați toți copiii de la Centrul 
de Plasament Câmpina, fiind unul dintre cele două centre care au fost închise. O să  
urmeze pe parcurs toate celelalte centre de copii. În paralel cu închiderea, am avut o 
situație la Urlați, cu unul din centrele mari de acolo, și una dintre măsurile lăsate de 
control a fost desființarea acestui centru. De fapt, încadrarea lui la un număr de maxim 50 
de beneficiari, drept pentru care, locația de la Câmpina, unde au fost copiii, o vom 
transforma acum într-un centru de adulți cu dizabilități. În ianuarie ne-am apucat să 
facem o igienizare a spațiilor, am pregătit tot, acolo... Între timp a intervenit această 
pandemie... Am sistat un pic... 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Nu ,,această pandemie”, ci pandemia. 
 
  Dl Viorel Călin 
  Pandemia, da!  
  Am sistat un pic procedurile pentru avizare. A devenit un centru de triaj pentru 
adulți, în aceasta situație. Acum, ușor, ușor am reluat activitatea. Am obținut și avizul de 
la Ministerul Muncii pentru ridicarea acestui centru, drept pentru care desființăm centrul 
de copii efectiv și înființăm un alt centru de adulți, care este la proiectul următor.   
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Este proiectul următor, pe ordinea de zi. 
 
  Dl Viorel Călin 
  Da. Și, dacă îmi permiteți, celelalte proiecte care vor urma, de aprobare a 
organigramei și a statului de funcții pentru toate celelalte structuri din subordinea 
DGASPC sunt oarecum legate de aceste proiecte. Fiindcă o parte din salariații care au 
lucrat la centrul de copii, în această perioadă au fost detașați la alte centre să  lucreze, unii 
dintre ei și-au găsit locul la celelalte centre și vor rămâne acolo definitiv, drept pentru 
care transformăm mai multe posturi la toate celelalte structuri, plus alte lucruri, ceva de 
genul acesta, pe care le mai avem. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  O să ne explice doamna Ion, sunt sigur! 
  Bun. Proiectul nr. 12 - ,,Proiect privind închiderea Centrului de Plasament 
Câmpina”. Sunt comentarii? 
  Domnul director v-a explicat. Îl închidem, ca centru de plasament fără 
personalitate juridică, și îl deschidem ca Centru de  Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități, cu o capacitate de 50 de locuri. 
 
  Dl Viorel Călin.  
 42 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 42. Bun. Dar acum cu privire la punctul nr. 12... 
  Vă rog, domnule Răducanu! Îmi cer scuze!  
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  Dl Nicușor Răducanu 
  Cele 51 de posturi s-au păstrat pentru viitorii… 
 
  Dl Viorel Călin  
  Centrul nou înființat are în organigramă un număr de 42 de posturi. Unele vor 
fi ocupate de salariații care au lucrat la copii… 
 
  Dl Nicușor Răducanu 
  Cei care au fost la Câmpina… 
 
  Dl Viorel Călin 
  …Și restul, care sunt vacante, tot așa, sunt deja ocupate. Urmează alte centre să 
închidem și prima variantă este să le oferim un loc unde avem deja, înainte  de a fi 
disponibilizați. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Am înțeles.Vă mulțumesc pentru explicații! 
  Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc. 
  Punctul nr. 13 - ,,Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare 
și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina, instituție cu personalitate 
juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova”. 
  Explicația ați înțeles-o, sunt sigur! Ați înțeles că avem 42 de beneficiari, 
maxim, și 42 de oameni în organigrama propusă. 
  Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc. 
  Punctul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Liliești- Băicoi, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova”. 
  Cine ne furnizează mai multe informații? Doamna Ion sau domnul director? 
 
  Dl Viorel Călin 
  Exact cum am precizat și anterior, în perioada aceasta au avut loc detașări de la 
acest centru la alte centre, fie de copii sau de adulți și salariații care au dorit să rămână pe 
locurile vacante de la aceste centre, a trebuit să transformăm posturile pentru ei ca să 
putem să îi mutăm definitiv, ca să nu mai fie detașați. În paralel, în această perioadă au 
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mai avut loc transformări de posturi ca urmare a promovărilor și aceasta este procedura, 
ca o dată la 6 luni să venim în fața dumneavoastră să aprobăm toate aceste transformări 
de posturi. 
  
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Eu înțeleg, dar pentru acest Centru, în special, da, pentru că avem... Nu putem... 
Așa le aprobăm pe toate, la pachet, dar pentru acest Centru, despre ce modificări este 
vorba? Cum ne-a explicat doamna Ion... Scrie în raport.  
 
  Dl Viorel Călin 
  Sunt foarte multe și nu am cum să le știu pe toate așa... 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Trebuia să fi venit, din punctul meu de vedere, cu doamna Gogescu care... 
Parcă dumneaei se ocupă de resurse umane, la dumneavoastră? 
  Domnii consilieri, poate au cunoștință despre zona respectivă, despre instituția 
respectivă și poate doresc mai multe informații. Eu știu că este scris în raport, că m-am 
uitat. Cel puțin la două dintre ele. Deja la al treilea am renunțat, să fiu corect, chiar am 
renunțat.  
  Transformarea unui post, din ce înțeleg eu... 
 
  Dna Ludmila Sfîrloagă 
  Un post de inspector, un post de instructor… 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Acest posturi sunt vacante, în momentul acesta sau...?  
 
  Dl Viorel Călin 
  Unele sunt vacante și vor fi transformate pentru acești salariați, iar unele sunt 
ocupate deja. În această perioadă a avut loc concursul de promovare și unii dintre salariați 
au promovat... Alții le transformă efectiv în funcție de evoluția situației. Au constatat că 
nu mai este nevoie de instructor de educație și trebuie instructor de ergoterapie... Este o 
permanentă schimbare, că nu avem ce să facem… În funcție de necesități. O să fie o 
perioadă lungă de transformări ale instituției, fiindcă așa, la rândul nostru… Deci, 
desființăm centrele de copii și o să începem după aceea cu cele de adulți, sau poate chiar 
în paralel, pentru că trebuie să le desființăm și pe acestea, să rămână centre de maxim 
50…   
 

  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Corect. Cum spune legislația europeană.  
 
  Dl Viorel Călin 
  Deci, o să fie perioadă foarte grea și o să căutăm și noi fel și fel de soluții având 
în vedere că nu avem acces la foarte multe finanțări și ne descurcăm cu ce avem. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Și să știți că nici din partea Consiliului nu cred că veți mai beneficia chiar de 
aceleași sume. Să știți că ar trebui să vă gândiți foarte serios.   
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  Bun. Pentru proiectul nr. 14, dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc. 
  Punctul nr. 15 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, 
instituție cu personalitate juridică în subordinea DGASPC Prahova”. 
  Aceeași situație, presupun? 
 
  Dl Viorel Călin 
  La toate. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  La toate. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Punctul nr. 16 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlați, instituție cu personalitate juridică în subordinea DGASPC Prahova”. 
  Aceeași situație, presupun. 
  Cine este pentru? 
 
  Dl Nicușor Răducanu 
  Am eu o întrebare. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Vă rog, domnule Răducanu! La Urlați? 
 
  Dl Nicușor Răducanu 
  Nu neapărat, la toate. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Vă rog! 
 
  Dl Nicușor Răducanu 
  Costurile cu salariile se modifică? 
 
  Dl Viorel Călin 
  Nu au crescut. Ne încadrăm în bugetul care a fost aprobat la începutul anului. 
Din contră, în această perioadă au mai fost scăderi ca număr de personal. Nu am făcut o 
estimare, dar în mod sigur nu au crescut costurile. Deci, oricum, noi ne-am propus să nu 
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mai facem angajări, fiindcă, dacă închidem unele centre, ar fi culmea să facem angajări. 
Numai așa de forță majoră, dacă este o situație în care nu deținem asistența, sau un 
psiholog, sau un medic… Dar, în general, unii salariați au mai plecat. Oricum, posturile 
sunt blocate acum, nu putem să scoatem la concurs. Deci, cheltuiala, cred că, per total a 
scăzut. 
 
  Dl Nicușor Răducanu 
  Am văzut schimbări din debutant… Mulți debutanți s-au schimbat și au 
trecut… De aceea vă întreb. Dacă apar modificări…? 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Unele sunt promovări. 
 
  Dl Viorel Călin 
  Unele sunt promovări, legislația nu a interzis, dar au fost și multe… 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Dar trebuie să țineți cont de faptul că toate concursurile sunt blocate. Adică nu 
putem angaja... Ce se permite, sunt transferurile între instituții, asta este permis. 
 
  Dl Viorel Călin 
  Posturile, oricum, ocupate efectiv au scăzut de la 1750 de salariați, cam la 
1720. Deci, vreo 30 de salariați în perioada aceasta au plecat. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Bun. Și 30 sunt... Măcar să avem 30 pe lună în minus și, într-un timp bun, într-
un an am scăpat de 300. 
 
  Dl Viorel Călin 
  O să vedem, pentru că situația este destul de delicată. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Să știți, că până nu rămâneți la o cifră de aproximativ o mie de angajați, pentru 
cei 2000 de beneficiari, nu veți fi pe linia de plutire, din punctul meu de vedere. Acesta 
este punctul meu. Acum, o să trăim și o să vedem. Adică, unu la doi. Cam asta este, din 
punctul meu, norma corectă. Acum sunt 1730, sau cât ați spus, la câți beneficiari? 2000? 
 
   Dl Viorel Călin 
  Sunt mai mult de 2000 de beneficiari, avem și asistenți maternali, per total. 
Sunt situații în care poate să lucreze un salariat cu doi sau chiar trei beneficiari, dar sunt și 
situații în care trebuie să stea… 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Da. Cei care sunt nevăzători, au nevoie de asistență permanentă. Eu înțeleg, 
dar, totuși, și costurile sunt foarte mari.  
  Cred că pentru răspunsul dumneavoastră ați primit clarificările necesare. 
  Eram la punctul nr. 16 - Urlați. 
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  Mai sunt alte clarificări necesare? Dacă nu, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Punctul nr. 17 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru Centrul de Plasament Filipeștii de Târg, instituție fără personalitate juridică în 
subordinea DGASPC Prahova”. 
  Aceeași situație, presupun. 
  Dacă sunt alte comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Punctul nr. 18 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru Centrul de Plasament Plopeni, instituție fără personalitate juridică în subordinea 
DGASPC Prahova”. 
  Comentarii? Dacă nu sunt, vă supun la vot. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult. 
  Punctul nr. 19 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Călinești, instituție cu personalitate juridică în subordinea 
DGASPC”. 
  Comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  O abținere? Dumneavoastră nu participați la vot. 
 
  Dna Simona David 
  Da. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  De menționat. A fost unanimitate, din cei 34, fără participarea la vot a doamnei 
Simona David, consilier județean.  
  Este corect așa.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.  
  (Doamna consilier județean David Simona nu a participat la vot) 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
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  Punctul nr. 20 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 
Persoane cu Handicap Nedelea, instituție cu personalitate juridică în subordinea 
DGASPC Prahova”. 
  Aceeași situație, aceeași expunere. Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult. 
  Punctul nr. 21 -  ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru Complexul de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești, instituție fără personalitate 
juridică în subordinea DGASPC Prahova”.  
  Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc. 
  Punctul nr. 22 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru Complexul de Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi, instituție fără 
personalitate juridică în subordinea DGASPC Prahova”. 
  Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?   
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Punctul nr. 23 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și 
statului de funcții pentru Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de 
Munte, instituție fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova”. 
  Aceeași situație.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult. 
  Punctul nr. 24 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului 
Prahova la Programul Termoficare, precum și a eșalonării multianuale a implementării 
proiectului „Înlocuire arzătoare cu NOx redus la Cazanul nr. 5, CET Brazi””. 
  Așa cum v-am făcut referire într-o ședință anterioară, chiar, cred că, ultima 
ședință, am alocat suma de 1,8 milioane, pentru această investiție, este vorba de partea 
noastră. Proiectul ,,Termie” spune că 85% vine din partea Guvernului, 15% alocăm noi. 
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Este important să depunem și să primim finanțarea. Știu că au existat câteva discuții 
legate de faptul că, ce se întâmplă cu proiectul dacă noi predăm CET-ul către Primăria 
municipiului. În acea situație o să discutăm. Sunt două variante posibile. Prima ar fi 
asocierea între proprietar și cel care l-a utilizat până acum, în speță Consiliul județean. Ca 
să existe un parteneriat între cel care a depus și a asigurat finanțarea, de  1,8 milioane, 
adică Consiliul și noul proprietar. Important... 
  Vă rog! 
 
  Dl Eugen Ionică    
  Domnule președinte, cred că o eventuală ieșire a noastră ca parte din parteneriat 
atrage consecințe juridice, în sensul în care nu am mai... Deci, s-ar putea denunța 
contractul de finanțare. De fapt, aceasta este singura problemă pe care noi... 
   
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Noi am discutat la Minister...  
  

  Dl Eugen Ionică    
  Și dacă Ghidul prevede lucrul acesta expres că, trebuie să se păstreze părțile 
semnatare ale parteneriatului…, așa cum merge la semnare contractul.  
   
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Ghidul nu prevede expres acest lucru. Noi am studiat Ghidul. Am spus și am 
discutat acest lucru, inclusiv cu cei de la ,,Veolia”, care... 
 
  Dl Eugen Ionică 
  Știți de ce întreb?! Pentru că am pune în pericol tot proiectul, dacă am face 
lucrul acesta… 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Am pierde finanțarea, de 85%. Este și normal. 
  Noi am discutat cu ,,Veolia”, am discutat și la Minister și ni s-a spus în felul 
următor: ,,Banii sunt alocați special să rezolve probleme, atât la dumneavoastră, la 
Constanța…” Acolo unde sunt... 
 
  Dl Eugen Ionică 
  Practic, banii care au rămas nefolosiți, pe linia deschisă în 2017 sau în 2016. 
 

  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Corect. Și ni s-a spus că nu vor exista probleme, vom găsi o soluție juridică de 
asociere între cele două entități. 
 
  Dl Eugen Ionică 
  ...S-a găsit o soluție, cel puțin la modul declarativ.   
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
   Exact. 
 

  Dl Eugen Ionică 
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  Dacă îmi permiteți să sugerez… Cred că am putea cere și un punct de vedere 
scris, al unității de management care administrează acest program sau al organismului 
intermediar... 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Da, nu este o problemă. 
 
  Dl Eugen Ionică 
  Am putea să cerem așa ceva, să vedem că demersul nostru nu va duce la... 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Pierderea fondurilor. 
 
  Dl Eugen Ionică 
  …Pierderea fondurilor. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Da, nu cred că este o problemă. Da, este o sugestie bună! Putem să facem o 
solicitare. Să știți că noi, de obicei, pentru a vedea eligibilitatea unor proiecte chiar 
solicităm clarificări, după publicarea ghidurilor, tocmai în vederea de a nu exista vreo 
șansă să pierdem finanțarea. Dar nu este o idee rea. Momentan noi ne pregătim să 
depunem. Am înțeles că termenul limită este…? 

  Domnule Stoichiță? 
 
  Dl Adrian Stoichiță 
  Nu este un termen limită. 

  
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Nu este deschis până la o anumită oră? 
 
  Dl Adrian Stoichiță 
  Nu. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Atunci mergem pe varianta ,,primul venit, primul servit!”, și să depunem cât 
mai repede, pentru că este păcat să pierdem acești 85%, care înseamnă aproape 10 
milioane lei. 
  Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult. 
  Punctul nr. 25 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova la realizarea proiectului „Stagii de 
practică pentru elevii din județul Prahova - primul pas pentru o carieră de succes” depus 
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”. 
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  Dacă este aici domnul director al Centrului de Resurse? Știu că a fost invitat. 
  Avem un nou director la CJRAE, doamna director și-a dat demisia, și chiar 
voiam să vi-l prezint, sincer!, pentru că dumnealui a venit cu acest proiect și l-a propus. 
Cu părere de rău, așa cum ați citit din expunere și din raport, este vorba de POCU – 2014-
2020, acest program: ,,Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova - primul pas 
pentru o carieră de succes”. Este vorba de aprobarea participării CJRAE la realizarea 
proiectului.  
  Dacă doriți mai multe explicații, vă spun sincer că, cunosc proiectul, dar mi-ar 
fi plăcut să fie domnul director. 
  Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.   
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Proiectul nr. 27 (devenit proiectul nr. 26) și, bineînțeles, ,,Diverse”. 
  ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico - economici aferenți investiției „Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 101D cu 
DJ 101G, sat Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova””. 
  Așa cum v-am relatat la începutul ședinței, suntem în ultima fază cu acest 
proiect. Aprobăm studiul de fezabilitate și indicatorii și, bineînțeles, noi sperăm ca în cel 
mai scurt timp posibil, chiar săptămâna viitoare, să ridicăm pe SICAP execuția acestui 
proiect. 
  Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă  supun la vot.  
  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc foarte mult! 
  V-am relatat și despre celelalte sensuri giratorii. Veți regăsi, cel puțin la ședința 
următoare, încă unul.  
  Și acum ultimul punct pe ordinea de zi, ,,Diverse” (devenit punctul nr. 27). Vă 
rog! 
  Stimați colegi, dacă aveți subiecte de analizat la acest punct? 
  Dacă nu, v-aș pune eu în temă cu o problemă cu care ne confruntăm. Este 
normal să știți faptul că, la Spitalul Județean avem o situație delicată. Să știți că situația 
legată de COVID, în ultima perioadă, a escaladat destul de mult, nu doar în județul 
Prahova, dar și în alte județe. Cel puțin în acest moment avem foarte multe cazuri care s-
au pozitivat - au fost suspecte și acum s-au pozitivat. 
  Avem o problemă cu a două linie de gardă de la nivelul ATI. Avem discuții 
intense cu chirurgii care nu pot opera cazurile non-COVID. Avem o situație destul de 
delicată. Sperăm ca împreună cu DSP și cu sprijinul altor instituții de pe lângă Ministerul 
Sănătății să rezolvăm. Avem promisiune că 4 medici rezidenți vor veni de la Timișoara, 
la Spitalul Județean, dar trebuie să fim cu toții conștienți, situația, așa cum am spus la 
început, și este normal să cunoașteți acest lucru, nu este deloc ,,roz”, nu este 
îmbucurătoare. Chiar neașteptat, în ultima perioadă... 



30 
 

  Dacă mă credeți…  
  Acum mă sună domnul director de la Spitalul Județean. 
  ...În ultima perioadă au apărut foarte multe cazuri. Până și ancheta 
epidemiologică care se derulează imediat ce apare un caz pozitiv, nu mai are efect, pentru 
că sunt foarte mulți contacți. Oamenii au intrat în contact cu foarte multă lume și este 
foarte greu de stăpânit o astfel de situație. Dar așa cum spuneam, trebuie să păstrăm 
măsurile. Din punctul meu de vedere trebuie să le și respectăm și trebuie să fim precauți, 
măcar noi, cel puțin noi să spunem acest lucru și oamenii ar trebui să respecte. Dacă nu 
mă credeți, cred că nu există om din această sală care să nu aibă o cunoștință care este în 
acest moment infectată sau a fost infectată cu COVID-19.  
  Eu vă spun sincer, există două cazuri la Primăria Berceni, există un consilier din 
Brebu, există... Sunt foarte, foarte mulți și în zone diferite, dar cred că știți cu toții situația 
și vă luați măsurile de precauție. Au apărut și două cazuri la Spitalul de Pediatrie - două 
asistente. La ,,Bibliotecă”… Adică, v-aș ruga să monitorizați în zonele dumneavoastră 
situația, așa cum se cuvine.  
  Mulțumesc foarte mult! 
  O zi ușoară! Sănătate!     
   
 
 Ședința s-a încheiat la ora 16.00. 
 
 
 
                     Președinte,           Secretar general, 

   Bogdan Andrei Toader                                        Hermina Adi Bîgiu 
 


