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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL* 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 31 martie 2020, ora 15,00  

 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 112 din 25.03.2020 

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34 consilieri județeni: 

Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, 

Bellu Claudiu Mihai, Chelan Gabriel Bogdan, Ciolac Dan, 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, Răducanu Nicușor, 

Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, 

Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

 Au lipsit doamna consilier județean, Popovici Elisabeta și domnul vicepreședinte,  

Pătrașcu Vasile. 

La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, 

secretarul 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 Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Marius 

Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna 

Livia Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu și dl Corneliu Adrian Ioniță, 

directorul executiv al Direcției tehnice si dna Mariana Petre, consilier în cadrul 

Serviciului resurse umane.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

Dacă sunteți de acord să începem ședința? 

 V-aș ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

X                    X 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult. 

Pentru a clarifica un pic lucrurile, să știți că masca este necesară atunci când nu 

respectăm distanța și, în special, pentru persoanele care au simptome, pentru ai proteja 

pe ceilalți.   
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Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, dacă sunt comentarii, 

propuneri? 

Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Domnule președinte, să se consemneze că la punctul nr. 7, legat de bugetul 

,,Parcului Ploiești”, nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles, vă mulțumesc! 

Domnul Stoian, vă rog! 

 

Dl Sorin George Stoian 

Nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și Stoian Sorin, în aceeași măsură.  

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Eu, la punctul nr. 4. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră la punctul 4. 

Mai este cineva care nu participă la punctul 4? 

Doamna Simona David și cu doamna Ardeleanu nu vor participa la vot la punctul 

nr. 4. 

Pentru ordinea de zi, aș avea un punct pentru suplimentarea acesteia, proiectul  nr. 

14 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, în două loturi, a terenului 

în suprafață de 1174 mp.” 

Este vorba doar de o dezmembrare. Noi, acolo avem tot terenul - o parte este, în 

schimb, concesionat, dacă nu mă înșel, și o parte este a noastră. Separăm cele două 

părți. Pe una vom rămâne în continuare, pe a doua rămâne în continuare concesiunea. 

Nu înstrăinăm, nu vindem absolut nimic. Concesiunea este pe 49 de ani. 

Aveți comentarii pentru suplimentarea punctului pe ordinea de zi? 

Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu 

suplimentarea ordinii de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum ordinea de zi în integralitatea ei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  
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 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 06 februarie 2020. 

 2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 20 februarie 2020. 

 3. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului județean Prahova din data de 16 martie 2020. 

 4. 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.  

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

Prahova a unui teren situat în municipiul Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în folosință gratuită către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională 

de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului DJ 102I, în vederea realizării de către 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții: 

„Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, județul Prahova-Brădet, Județul 

Brașov” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova.  

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2020 pentru Societatea „Ploiești Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 8. 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.  

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Ploiești - 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 stabilirea cotei părți care poate fi încasată de 

titularii dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică sau privată a 

județului Prahova din cuantumul chiriei - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova.  

 12. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privitoare la 

desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Prahova, în situații excepționale, 

constatate de instituțiile abilitate - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 13. Diverse (Raport de activitate nr. 23/CPC/03.03.2020, Adresa nr. 

4905/II/B/7/03.03.2020). 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, în două loturi, a 

terenului în suprafață de 1174 mp. (din acte) și 1159 mp. (din măsurători), situat în 

municipiul Ploiești, strada Ardealului nr. 4, aflat în proprietatea privată a județului 

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

Prahova. 
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      Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

O scurtă mențiune, înainte să începem ședința: să știți că mi-am dorit foarte mult 

să avem această ședință online. Și de la Direcția juridic și doamna secretar mi-au 

explicat că trebuie să avem una, una desfășurată în această manieră, astfel încât să 

aprobăm regulamentul pentru ședințele online. De data viitoare le vom face online. Vom 

pregăti un sistem software suport pentru a ține aceste ședințe. Eu cred că va fi folositor. 

Pentru cei care aveți tablete, puteți să le aduceți și vi le configurează cei de la Serviciul 

Informatică, sistemul.  

Corect, doamna Tincă? 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu, orice sistem hardware pe care îl aveți și puteți să îl folosiți, pe care să fie 

instalat și acel sistem de videoconferință…, deci fără probleme. Trebuie să ne adaptăm 

și noi acestei situații, dar începând cu ședința viitoare, după ce aprobăm proiectul nr. 12. 

Pentru ordinea de zi, primul punct - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului județean Prahova din 6 februarie.”  

Comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Nr. 2 - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 20 februarie”. 

Comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Proiectul nr. 3 - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare, de 

îndată a Consiliului județean din data de 16 martie 2020.” 

Încă o dată mulțumesc celor care au participat! 

Vă rog! 

 

Marian Tudor Nistor 

Eu nu votez pentru că nu am fost… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu veți vota, pentru că nu ați fost. 

Nu este nicio problemă. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

O abținere. Nu ați participat, în aceeași măsură. 

Mulțumesc. Deci două abțineri, să spun așa! 

Trei? Patru? 

Au mai ridicat mâna: domnul Horia Toma, domnul Pințoiu, domnul Tomoșoiu… 

Haideți să…! 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și acum, cine se abține? 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru” și 4 

abțineri (domnii consilieri județeni: Nistor Marian Tudor, Pințoiu Toma, Toma 

Horia Victor și Tomoșoiu Adrian). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact cum am spus, cu patru abțineri.  

Mulțumesc. 

Proiectul cel mai important pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere, este - 

,,Rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub 

autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2020.” 

Doamna Dovîncă, pe scurt! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Se propune rectificarea bugetului… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Direcția Copilului alocăm… 

 

Dna Maria Dovîncă 

Alocăm bani pentru asigurarea materialelor dezinfectante și materialelor sanitare. 

La ,,Direcția Copilului” propunem alocarea sumei de 1.200 mii lei; la Spitalul de 

Obstetrică 300 mii… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dna Maria Dovîncă 

…Iar la Spitalul Județean de Urgență propunem modificarea hotărârii de luna 

trecută prin care am alocat suma de 400 mii la unul din aparate, pentru care prin 

Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică am obținut finanțarea, cu suma de 

360 mii, respectiv 90% din suma alocată pentru acest aparat, rămânând ca și Consiliul 

Județean să aloce doar diferența de 10%.  Diferența față de suma… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Le rămâne lor în buget. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Le rămâne lor în buget la poziția ,,Contribuția Consiliului Județean” pentru alte 

obiective de investiții care ar urma să fie finanțate de la Ministerul Sănătății”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică le lăsăm lor banii. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da. 

De asemenea, a fost suplimentat bugetul la ,,Direcția de Plante”, pentru buna 

funcționare a drumurilor județene - este vorba de suma 170 mii, prin diminuarea 

sumelor corespunzătoare de la Capitolul 70 - sume propuse pentru asocieri cu UAT-uri.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am luat de la asocieri și am transmis către Direcția de Protecția  

Plantelor și Întreținerea Drumurilor Județene. 

Vă rog! 

Și Spitalul de Obstetrică - 300 mii lei, ați menționat. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa cum consider că înțelegeți situația, am vorbit cu cei de la DGASPC să 

asigurăm materiale… 

Ei nu aveau prinse sume pentru aceste echipamente, pentru dezinfectanți. Am 

făcut un calcul pentru toate cele 23 de centre. Dumnealor ne-au trimis o adresă pentru ce 

înseamnă aceste substanțe, aceste echipamente, pentru două luni de zile, pentru toți cei 

1.600 de angajați și pentru cele 23 de centre. Suma este de 1.200 mii lei.  

Eu cred că vor face o repartiție echilibrată, conform personalului pe care îl are 

fiecare centru în parte. 

În aceeași măsură, am primit mai multe sesizări și mai multe informări cu privire 

la situația Spitalului de Obstetrică Ginecologie. Am spus că este un moment în care 

trebuie să venim și în sprijinul acestui spital și să le alocăm 300 mii, pentru materiale 

sanitare. Ei aveau o deficiență în această perioadă, pentru că veneau cu foarte multe 

datorii acumulate în trecut. Cred că marea majoritate dintre colegi cunosc această 

situație. 

În același timp, faptul că Ministerul ne-a alocat pentru acel aparat, pentru PCR, 

banii sunt bineveniți. Era mai folositor aparatul, pentru că ei pot face achiziție directă, 

dar Doamne, ajută!, este un ajutor bun și îl acceptăm. Am luat banii pe care noi îi 

alocasem - 400 mii…, le rămâne tot lor această sumă. Am luat banii, achiziționăm… 

Deja achiziția e pe final. Am semnat contractul. Nu am făcut încă plata pentru acel 

aparat PCR. Sperăm să îl avem gata livrat și montat într-o săptămână, o săptămână și 

jumătate. Depinde de furnizor și în cât timp va livra echipamentele și, bineînțeles, de 

domnii de la Direcția de Sănătate Publică, când vor emite autorizația pentru efectuarea 

testelor. 

Vă rog, domnul Ciolac! 

 

Dl Dan Ciolac                                                                                                                                                                                         

       Domnule președinte, având în vedere situația pe care o traversăm, voiam să vă 
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întreb dacă aparatele și aparatura, și în special ventilatoarele de susținere sunt 

suficiente? Acest număr pe care îl achiziționăm, este suficient…? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acest număr de 10, nu este suficient și vă dați seama că nu are cum să fie 

suficient și nu știm volumul de cazuri. Noi, pe lângă acestea 10, pe lângă acest număr de 

10 ventilatoare, mai avem în județ și alte ventilatoare pregătite. Am discutat cu cei de la 

DSP să le putem rechiziționa, să le folosim la viitorul Spital COVID sau la viitoarea 

secție ATI pentru COVID. Va trebui să mai achiziționăm.  

În acest moment este o criză mondială cu privire la aceste aparate. Deja sunt 

foarte, foarte scumpe. Noi am scos la licitație cu 12 mii euro. Aceasta a fost estimarea 

după studiul de piață. Am înțeles că s-a ajuns acum pe la 25-30 mii euro, un astfel de 

aparat. În condițiile în care cei care livrează, deja nu mai au stocuri, dar… 

 

Dl Dan Ciolac 

Probabil că prețul o să mai scadă, pentru că… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au început diverse firme să reloce producția. 

 

Dl Dan Ciolac 

Exact. Și atunci să fim totuși prevăzători, să avem sume. Dacă va fi necesar să 

putem face ședință ,,de îndată”, ,,extraordinară”, nu contează, să alocăm...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă va veni solicitare din partea Spitalului, pentru această situație…, sunt sigur 

că ne vom întâlni online de data următoare și vom sprijini.  

În acest moment, pentru paturile pe care le avem pregătite pentru viitoarea secție 

de ATI, 10 ventilatoare sunt de ajuns, pentru că numărul de paturi este de 30. 

Ventilatoarele sunt ventilatoare mobile, să zic așa, se pot așeza la diferite paturi. Mai 

există un număr de aproximativ 20 de ventilatoare mecanice, în județul Prahova, care 

pot fi relocate. La Câmpina mai sunt două, mai avem la Obstetrică Ginecologie, nu mai 

știu exact câte, dar… Mai avem și la Azuga, dacă nu mă înșel. Avem… În județ mai 

sunt. 

 

Dl Dan Ciolac 

Acesta era subiectul. Ați înțeles care era esența. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este o propunere foarte bună și să știți că dacă cei de la Spitalul Județean… 

Noi nu putem să alocăm fără ca ei să ne solicite…  

Vă poate explica doamna Dovîncă. 

Trebuie să vină alocarea în urma unei solicitări, da... Dacă va fi cazul, noi avem 

discuții și cu domnul Bogdan Nica, de la DSP, și cu domnul manager de la Județean și, 

cu siguranță, când va fi nevoie de o realocare de fonduri sau de o nouă alocare de 

fonduri, vom veni în sprijinul lor. 

Mulțumesc foarte mult! 
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Să știți că mă bazez pe el. 

Vă rog, doamnă! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Stimați colegi, voiam să vă spun că începând de ieri am strâns bani de la salariații 

Consiliul Județean și le mulțumesc celor care sunt în sală. Împreună cu Sindicatul 

salariaților Consiliului Județean și cu aceste donații, am reușit să mai achiziționăm încă 

două concentratoare de oxigen, care sunt niște aparate portabile, care folosesc aceluiași 

scop și care mâine, cel târziu poimâine, vor ajunge în oraș și vor fi donate Spitalului 

Județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, sunt foarte multe lucruri de spus pe acest subiect. 

Să știți că unul dintre colegii noștri a venit cu o sugestie foarte bună: să închiriem 

deja butelii de oxigen. Un număr de 100 de butelii. Le-am închiriat, le avem pregătite, 

pentru că prețul, deocamdată, nu a crescut și am luat 100 de butelii să le avem pregătite. 

Butelii cu oxigen. Cei care cunosc subiectul, știți că ele sunt folosite pentru aceste 

aparate și pentru situațiile când avem nevoie.  

Ne pregătim și noi, pe măsură ce apar reglementări de la nivel national. Astăzi a 

apărut o nouă reglementare: trebuie să avem un circuit în cadrul Spitalul Județean, 

separat. Se lucrează la acest circuit, se eliberează anumite secții. 

Ați observat și dumneavoastră, din presă, că există tensiuni foarte multe, la 

nivelul cadrelor medicale, care sunt un pic debusolate de tot ceea ce se întâmplă, dar 

totuși situația în județul Prahova să știți că este una stabilă. Să știți că toate autoritățile 

își dau silința. Prima linie este Spitalul de la ,,Movila”, Spitalul de Infecțioase și TBC-

ul, bineînțeles, împreună cu UPU, unde avem foarte multe măsuri deja luate. Măsuri de 

precauție, atât pentru cadrele medicale…  

S-au comandat 400 de teste, ajung sâmbătă, din acelea rapide, astfel încât orice 

om care ajunge în UPU să fie testat. Bine, nu este o testare sută la sută, dar măcar își 

dau seama dacă a fost…  

 

Dl Adrian Ionică 

Nu mai departe de ieri a fost un caz cu o testare rapidă, a ieșit negativ, dar ulterior 

s-a constatat că era pozitiv. El era negativ și deja… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu la noi.  

 

Dl Adrian Ionică 

Nu la noi. 

S-a întâmplat un precedent ieri, în țară… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este mai mult pentru psihicul cadrelor medicale de la UPU, aceste… 

 

Dl Adrian Ionică 

Dacă îmi mai permiteți! 
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Revin la discuția anterioară. Cu siguranță vom mai avea nevoie de ventilatoare, 

pentru că și ventilatoarele care urmează a fi, să zicem, rechiziționate, sunt folosite pe 

bolnavi cronici la ora asta. Deci nu putem să nu-i luăm în seamă și pe aceia care au alte 

boli. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este, dar acum situația va fi coordonată și există un coordonator și un 

integrator: DSP-ul este acela. Dacă DSP-ul ne va solicita, da, ei știu foarte bine, în 

fiecare moment, câte cazuri… Știu și eu acest lucru, vă dați seama…, dar ni s-a cerut să 

nu dăm publicității astfel de date. Ceea ce pot să vă asigur este că situația este una 

normală, stabilă în județul Prahova, în acest moment. Ce se poate întâmpla de mâine, nu 

cred că poate anticipa nici ,,Mafalda”, nici… 

Dar trebuie să avem grijă și să sprijinim. Eu am gândit această situație pentru 

DGASPC, pentru că acolo sunt bolnavi foarte mulți, sunt cadre medicale care trebuie să 

aibă grijă de acești bolnavi și noi trebuie să ne asigurăm că ei au toate materialele, astfel 

încât să își desfășoare activitatea în niște condiții de siguranță. 

Bun. Dacă mai sunt alte lucruri de discutat pentru acest subiect? Dacă nu, vă 

supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 (Doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona nu 

au participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al 

județului Prahova a unui teren situat în municipiul Ploiești”, inițiat de către 

subsemnatul. 

Este vorba de un teren rămas…, un teren în suprafață de 425 metri pătrați, din 

domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, în vederea ,,extinderii, 

reabilitării, modernizării, recompartimentării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean” - acolo unde se desfășoară lucrarea de modernizare a UPU. Terenul din față, 

unde parcau taximetriștii, ne intră nouă acum în domeniul public. A rămas o bucățică, 

nu am avut actele necesare, întregim toată această zonă.  

Luni a avut loc la Municipiul Ploiești o ședință de comisie tehnică de urbanism. 

Ni s-a aprobat PUZ-ul pentru clădirea nouă de la Spitalul Județean, pentru aceea 

extindere a clădirii Spitalului Județean. Acea extindere de 600m amprentă, cu șase etaje, 

cu heliport deasupra. Avem toate actele, avem PUZ, o să ne luăm și autorizație de 

construire în perioada următoare. Va mai trebui să vedem finanțarea.  Este o investiție 

destul de mare, undeva peste 20 milioane euro. Dar măcar avem toate documentele puse 

la punct în acest moment. 

Dacă pentru acest proiect aveți comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în folosință gratuită către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții, a amplasamentului DJ 102I, în vederea realizării de către ,,C.N.I.” a 

obiectivului de investiții: Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei.” 

Așa cum știți, noi am reușit să accesăm fonduri și în acest moment avem ordinul 

de începere a lucrărilor, dar pentru primii 2,4 kilometri la acest drum. Restul…, C.N.I.  

ne-a făcut o solicitare. Am vorbit cu domnul Ministru al Transporturilor, a spus că vor 

să se ocupe dumnealor de acest drum de modernizare, de absolut tot, și ne-au solicitat 

predarea. Noi am venit în sprijinul dumnealor, le-am furnizat SF-ul… 

Domnule Ioniță, aveam SF-ul, parcă…? 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Am pus la dispoziție SF-ul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am pus la dispoziție SF-ul… 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

…Este treaba dumnealor. 

Noi l-am pus la dispoziție, SF-ul, le punem la dispoziție terenul... Avem și o 

suprafață de pădure destul de mare, acolo. 

Câte hectare avem, domnule Ioniță? 

Doamna Barbălată, câte hectare de pădure avem la Valea Doftanei? 

 

 

Dna Livia Barbălată 

Nu știu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știți? 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar nu cred că avem noi… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Avem noi, credeți-mă! M-am certat cu cineva pe tema aceasta. Vă asigur că avem 

noi. 

Cât? 

 

Dl Adrian Lungu 

Nu avem pădure. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Teren. 
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Dl Adrian Lungu 

Avem 60 hectare de teren…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

60 hectare, mă scuzați! 

 

Dl Adrian Lungu 

…60 hectare de teren preluat în vederea schimbului… Practic, terenul este afectat 

de lucrare… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

      …Exact. Ca să putem prelua, să modernizăm drumul, le dăm și acest teren celor 

de la „C.N.I.”. 

 

Dl Eugen Ionică 

Exista o lege, prin 2008… 

 

Dl Adrian Ionică 

Cum fac și primăriile, schimbul între primării… 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Le-am predat tot. Acum ,,mingea este la dumnealor în curte”, să modernizeze 

acest drum. Domnul primar a spus că o să-i sprijine... Noi trebuie să avem în vedere că 

trebuie neapărat să realizăm acei 2,4 km care sunt în sarcina noastră, rămân ca și lucrare 

la Consiliul Județean. V-am spus, avem deja licitat tot, adjudecată lucrarea, s-a lucrat la 

proiectare… Când timpul va permite, vor începe și lucrările pentru cele două poduri, în 

prima fază, și apoi pentru… 

Domnule Ioniță, ați făcut solicitare la primăria Valea Doftanei, pentru autorizație? 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da? Bun. 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Mai durează săptămâna aceasta… Ei depun la O.C.P.I. ca să intabuleze terenurile 

limitrofe și… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun.  

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 35 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2020 pentru „Ploiești Industrial Parc” S.A..”  

Avem aici pe cineva de la Parc, sau nu am invitat? 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Nu am invitat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu am invitat, dar avem membrii AGA. 

Înțeleg că a trecut de dumneavoastră acest buget? 

 

Dl Dan Ciolac 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu cred că sunt probleme? 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu. Dacă nu erau aceste condiții, trebuia să-l invitați pe domnul director să vină 

să vă prezinte pe scurt situația Parcului, terenuri ocupate… Știți că avem diverse lucruri 

în desfășurare, rămâne pe data viitoare. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Oricum trebuie să recunosc că, în ultima perioadă, am observat o mișcare la 

Parcul Bărcănești - ceea ce este îmbucurător.  

 

Da și asta voiam să…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte multe cereri… 

 

Dl Dan Ciolac 

Trebuie să ne pregătim și pentru perioada viitoare, pentru... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bine, acum, și acești investitori nu știu ce vor face… 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu, sunt destul de puternici, cred că vor rezista. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamne, ajută! 

Vă rog, domnule Neaga! 
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Dl Gheorghe Neaga 

Domnul președinte, deși văd că nu este nimeni de la Parcul Ploiești, am și eu o 

întrebare. Din material reiese că veniturile și cheltuielile la societății se ,,pupă”, cum 

zice românul. Având în vedere că în acest buget, activitatea de la Parcul Industrial 

Ploiești, veniturile acoperă cheltuielile, inclusiv cele salariale pe perioada imediat 

următoare, am și eu o întrebare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Având în vedere că circulă niște zvonuri că la Parcul Industrial Ploiești, 

conducerea ar vrea să trimită oamenii acasă și să le scurteze programul, vreau să întreb 

dacă este adevărat? Pentru că… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și pe cine doriți să întrebați? 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Acum este adevărat că nu am pe cine. Sau poate îmi răspunde cineva, că deștepți 

sunt destui, nu-i problemă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, vă pot spune eu, pentru că am primit mai multe solicitări. Am avut și o 

discuție. Vă pot răspunde eu, pentru că am sistat acest lucru pentru o perioadă scurtă de 

timp. Dar dacă activitatea în Parcul Industrial nu se va relua va trebui să ne gândim la 

niște măsuri, cum consider că și Guvernul se gândește la niște măsuri pentru ceea ce 

înseamnă sectorul bugetar. Este normal să ne gândim, pentru că toate bugetele noastre 

sunt făcute în urma unor prognoze, prognoze care acum vor fi date cu siguranță peste 

cap. Cetățenii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, nu vor mai plăti impozitele 

la același nivel, cu siguranță, și trebuie să avem în vedere și să ne gândim la niște 

măsuri, astfel încât nici activitatea să nu fie perturbată, dar nici să nu considerăm că 

niște tăieri nu vor fi luate. Cum și în ce fel, sunt sigur că discuțiile se vor face de către 

conducere, împreună cu CA-ul și împreună cu AGA. Că nu cred că poate cineva să ia o 

decizie fără să fie validată într-un for de conducere superior. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Bun. Este în regulă. Dar având în vedere că noi am aprobat un buget, ni s-ar părea 

normal, în momentul în care societatea ajunge într-o astfel de situație, să știm și noi, să 

fim și noi informați…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bineînțeles. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Să știm și noi în ce situație sunt societățile pe care noi le păstorim.  

Mulțumesc. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc. 

Este și normal să ne fie aduse la cunoștință toate aceste date.  

Mai sunt alte…, pentru bugetul Parcului, pentru anul 2020, așa cum v-a fost el 

propus? 

Dacă nu, vă supun la vot? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  Unanimitate. 

 

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

(Domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Stoian Sorin George nu au 

participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie.” 

Vă rog, doamna Petre, întrucât eu nu am…! 

 

Dna Mariana Petre 

A fost avută în vedere transformarea a 8 posturi… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai puternic! Ambitus! 
 

Dna Mariana Petre 

S-au transformat 8 posturi, după cum urmează: 1 post vacant de analist 

programator cu studii medii a fost transformat în analist programator cu studii 

superioare...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Postul era deja ocupat, dacă nu mă înșel? 

 

Dna Mariana Petre 

Este vacant. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este vacant? 

Bun. 

 

Dna Mariana Petre 

1 post vacant de farmacist specialist a fost transformant în  post vacant de 

farmacist; 1 post vacant de medic specialist radiologie și imagistică medicală s-a 

transformat în post vacant de medic primar radiologie și imagistică medicală; 1 post 

vacant de moașă principală cu studii superioare s-a transformat în post vacant asistent 

medical cu studii postliceale; 1 post vacant asistent medical principal cu studii 

postliceale s-a transformat în post vacant de asistent medical cu studii postliceale; 3 

posturi ocupate de asistent medical cu studii postliceale s-au transformat în 3 posturi 

ocupate de asistent medical principal, ca urmare a faptului că, titularele posturilor au 

susținut examenul de grad principal. 
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De asemenea, 2 posturi au fost desființate: 1 post vacant de asistent medical cu 

studii postliceale de la Serviciul statistică și informatică medicală și s-a înființat 1 post 

de asistent medical la Camera de Gardă; s-a desființat 1 post de asistent medical 

principal de la secția de Neonatologie II și s-a înființat 1 post vacant de asistent medical 

cu studii postliceale la secția OG I. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Din păcate, domnul director nu este aici ca să ne spună pentru ce a făcut toate 

aceste modificări. Adică ultimile trei, cu promovarea în grad, am înțeles... Este foarte 

lesne de înțeles.  

Dar desființările…?  

Trei dintre ele sunt grade inferioare, primele trei pe care le-ați citit… 

 

Dna Mariana Petre 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și sunt posturi neocupate.  

 

Dna Mariana Petre 

Toate sunt vacante. 

 

Dna Carmen Mihaela Dumitru 

Aceasta este întrebarea: Nu s-au prezentat…? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aceasta este întrebarea: nu s-a prezentat, de le-a diminuat, sau…? 

 

Dl Vasile Ardeleanu 

Dacă îmi permiteți? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

Da, că dumneavoastră sunteți în CA, acolo! 

 

 

Dl Vasile Ardeleanu 

Nu s-a prezentat la examen nimeni și am găsit doar cu posturi inferioare. De 

aceea am fost nevoiți să facem aceste permutări, ca să putem să ocupăm... Nu am găsit 

personal care să poată să vină. 

De exemplu, la radiologie nu am găsit specialiști și ne trebuie…, am găsit primar. 

Nu participa dacă nu-l aveam transformat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta este clar, că nu se încadra…  
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Dl Vasile Ardeleanu 

Același lucru și la farmacist: aveam farmacist…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Specialist, da. De obicei farmacistele specialist, cei care sunteți un pic 

familiarizați cu domeniul, știți că stau și gestionează trei-patru farmacii private și… 

 

Dl Vasile Ardeleanu 

De aceea am fost nevoiți să facem aceste… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bine. Mulțumesc pentru explicații, domnule Ardeleanu! 

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

vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna Petre, la punctul următor, proiectul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și 

Arheologie.” 

Vă rog! 

 

Dna Mariana Petre 

S-a avut în vedere transformarea a 4 posturi ocupate, în urma susținerii 

examenelor de promovare în grad s-au promovare în nivelul studiilor superioare 

absolvite. Iar modificarea organigramei a avut în vedere mutarea unui post ocupat de 

referent cu studii superioare – de la Biroul comunicare-marketing a fost mutat la Biroul 

de istorie, pentru buna desfășurare a activității în cadrul Muzeului. Mutarea s-a realizat 

cu respectarea prevederilor, în sensul că atribuțiile din fișa postului nu au fost 

modificate mai mult de 50%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc!  

Dacă sunt comentarii la acest punct? 

Vă rog, domnule Tudora! 

 

Dl Dorin Tudora 

Am și eu o întrebare. Totuși mutările acestea de posturi, cel puțin pe zona aceasta 

de muzee, unde oricum activitățile la momentul acesta sunt închise, totuși ar trebui să le 

amânăm, să vedem totuși cum stăm, pentru că eu cred că postul acesta necesită și bani și 

tot ce apare… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este angajat, deja. 

 



17 
 

Dna Mariana Petre 

Este angajat, deci este mutat cu tot cu angajat… 

 

Dl Dorin Tudora 

Eu am înțeles, dar presupun că dacă îl mută… 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

A terminat Facultatea de istorie.  

 

Dna Mariana Petre 

Dacă îl mută, îl mută pe același salariu și își păstrează și atribuțiile și salariul, 

numai că este mutat dintr-un compartiment în altul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dintr-un compartiment în altul. 

 

Dl Dorin Tudora 

Am înțeles, dar dacă mai apar genul acesta de mutări sau…, nu vorbim de zona 

sanitară, vorbim de... pur și simplu… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, vă gândiți că nu sunt o prioritate și nu ar trebui să le analizăm cu celeritate. 

 

Dl Dorin Tudora 

Sau să le introducem pe ordinea de zi…, în perioada aceasta, în care nu știm ce va 

fi cu angajații sau cu… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Este dreptul lor. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, drepturile sunt la cei care au fost promovați în grad. 

 

Dl Adrian Ionică 

Astea sunt niște drepturi prin fișa postului. Și eu ca profesor îmi dau gradul II, 

gradul I… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acestea da…  

Dar nu, domnul Tudora vorbea de mutarea de la Marketing la Istorie, ceea ce… 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

A terminat Facultatea de Istorie persoana în cauză și se duce pe meseria ei. 
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Dl Dorin Tudora 

Vorbeam de măriri de salarii sau altceva… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu sunt măriri. 

 

Dl Dorin Tudora 

Despre asta vorbesc, pentru că situația, deocamdată, este… De exemplu, cum este 

la Parcul Industrial… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Parcul Industrial va fi o situație, pentru că cei care cunosc situația… Ei 

încasează lunar foarte mult, de la firmele care își desfășoară activitatea în Parc. Dacă 

firmele nu își mai desfășoară sau sistează temporar activitatea, veniturile lor vor avea o 

scădere bruscă și normal că trebuie să avem niște măsuri. Dar nu putem anticipa exact 

cât, ca să putem face o evaluare, ca să vadă directorul împreună cu CA-ul și împreună 

cu AGA, ce măsuri, pe ce perioadă…? 

Dar, da, este bună că nu sunt importante în acest moment astfel proiecte. Că nu 

țin de sănătate și nici de domeniul sănătății, și nici nu sunt cele mai importante.  

Mulțumesc, doamna Petre! 

Dacă sunt alte comentarii pentru acest punct - cu promovările în grad și cu 

mutarea de la Marketing la Istorie?  

Cine este pentru? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

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

Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Județean Prahova referitoare la validarea 

componenței nominale a ATOP Prahova.” 

Aici vă spun sincer că trebuie să ne explice mai mult doamna Secretar. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Ca urmare a faptului că a fost numit un nou subprefect al județului Prahova… Noi 

am avut proiect de hotărâre în luna ianuarie, a fost amânat, am modificat pentru că cel 

de-al doilea subprefect a dorit să facă parte din ATOP…  

Și șeful Poliției, inspectorul șef de la IPJ…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Ginel. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

…A fost schimbat și intră acum în componența ATOP. Aceste sunt 

modificările… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, domnul Ginel și cu domnul subprefect. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

Și cu domnul subprefect Brezoi. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Nu cred că vă mai pot explica și altceva la acest punct de pe ordinea de zi.  

Dacă aveți dumneavoastră alte comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părți care poate fi încasată de 

titularii dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică sau privată a 

județului Prahova din cuantumul chiriei.”  

Doamna secretar, vă rog! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

Potrivit Codului Administrativ, Consiliului Județean îi revine obligația să 

stabilească cota-parte între niște procente, respectiv între 20% și 50% din cuantumul 

chiriei pe care o poate încasa un titular al dreptului de administrare. 

Ca exemplu, am da Spitalul Județean, care are bunuri în administrare de la noi și 

poate încheia contracte de… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De închiriere. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

Am propus, așa cum a fost și până acum, tot 50% cota care să revină bugetului 

județului. Avem o mențiune în  proiectul de hotărâre, referitoare la faptul că cei care 

primesc subvenție de la bugetul local, vor fi nevoiți să vireze toată chiria proprietarului, 

respectiv la bugetul județului și mențiunea că toate închirierile vor fi făcute cu 

aprobarea Consiliului Județean… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa a fost și până acum. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

Deci trebuie să se intre cu proiect de hotărâre. Acestea sunt… Propunerea este de 

50%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cum vi se pare, stimați colegi? 
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Mie mi s-a părut corect proiectul. 

Acest proiect a venit ca urmare a modificărilor apărute în Codul Administrativ. 

Noi aveam deja dată hotărâre. Mi s-a părut bine să actualizăm, mi s-a părut oportun să 

avem această clauză că, dacă primește subvenții de la noi să ne vireze toată chiria că, nu 

poate să ia de două ori de la noi și, în același timp, mi s-a părut normal să ne solicite 

acordul. 

Cel puțin, vreau să vă spun că la Spitalul Județean funcționează niște magazine în 

curtea Spitalului, în spate. Abia aștept data de 16 aprilie, când se închide contractul. Vă 

spun categoric că nu voi fi de acord să mai prelungim! 

 În primul rând condițiile sunt insalubre, materialele vândute acolo nu sunt de cea 

mai bună calitate și nu mi se pare normal… Dacă ar face cineva, să facă o astfel de 

activitate în niște condiții mult mai civilizate și cu monitorizarea spitalului… Adică 

chiar mi se pare că… Dacă tot ne străduim atât de mult să schimbăm condițiile de la 

spital, cred că trebuie să avem grijă de tot perimetrul și toată incinta. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Dar ele astăzi funcționează? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, le-am sistat, dar a trebuit să avem o hotărâre a Comisiei Județene de Situații 

de Urgență, ca să închidem acele magazine, pentru că nimeni nu voia să își asume 

această decizie de închidere a lor - nici DSP-ul, nici Poliția, nici… 

  

Dna Carmen Mihaela Dumitru 

De când funcționează? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De câțiva ani, că nu au temei legal. 

 

Dl Gheorghe Necula 

Ar trebui dați în judecată. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum, sincer, eu știu că atunci când o autoritate, un organ de control se duce și 

verifică este imposibil să nu găsească ceva. 

 

Dl Gheorghe Necula 

Așa este. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ați fost director atâta timp. Dacă voiați…, îi găseați parbrizul fisurat în… 

 

Dl Gheorghe Necula 

Nu știe să controleze. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știe să controleze. 
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Dacă nu sunt alte comentarii la acest punct, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Doamna Petcu, vă simțiți bine? 

 

Dna Monica Petcu 

Stresată! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Stresată! Am înțeles. 

Punctul foarte important, nr. 12  - ,,Proiect de hotărâre privind adoptarea unor 

măsuri privitoare la desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Prahova, în situații 

excepționale, constatate de instituțiile abilitate.” 

Și se aprobă ca ,,ședințele plenului Consiliul Județean și ședințele comisiilor de 

specialitate să se poată desfășura prin mijloace electronice - platformă electronică 

online, poștă electronică -, conform procedurii prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din această hotărâre.” 

Pentru cei care au citit procedura, este vorba de această platformă electronică 

online, ,,convocarea proiectului ordinii de zi și a materialelor de ședință vor fi transmise 

pe adrese de email, cu mențiunea că ședința se va desfășura prin mijloace electronice. 

Locul desfășurării comisiilor de specialitate se consideră ca fiind acolo unde se află…”, 

președinții acestora… ,,Președintele comisiei…” 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Acasă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, acasă, domnule Enescu! 

,,Președintele comisiei de specialitate va efectua prezența tehnică a consilierilor 

județeni, va anunța îndeplinirea/neîndeplinirea cvorumului necesar desfășurării ședinței, 

conform prevederilor legale.” 

Da, este proiectul prin care putem, începând cu ședința următoare, să desfășurăm 

online aceste ședințe. 

A specificat, domna secretar: în situații excepționale!  

Și, Doamne, ferește!, în altă perioade, dacă va fi cazul.  

Dacă sunt întrebări, neclarități? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

13  - ,,Diverse”.  

Este vorba de raport activitate DGASPC.  
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Corect? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

Este raportul de activitate al Comisiei de protecție a copilului, din cadrul 

Consiliul Județean… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

La ,,Diverse”, aș vrea să propun și eu un lucru. Știți că a intrat în vigoare 

Ordonanța Militară nr. 4. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

 

Dl Eugen Ionică 

Articolul 7 din acea ordonanță, prevede că ministerul și autoritățile publice locale 

care au în administrare sau în coordonare spitale… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

 

Dl Eugen Ionică 

…Să pună la dispoziție personalului care face cerere în acest sens, care lucrează 

în unități, în prima, a doua și a treia linie… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

…Să pună la dispoziție spații de cazare… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Eugen Ionică 

…Astfel încât să nu fie riscul de îmbolnăvire și transmitere pe mijloacele de 

transport și în familie, a COVID-ului, a bolii COVID-19. 

În acest sens, eu am schițat un proiect de hotărâre, cu sprijinul câtorva colegi de-

ai mei… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 
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Dl Eugen Ionică 

…Prin care o să propunem pentru adoptare într-o ședință de preferabil cât mai 

rapidă, o ședință ,,extraordinară” sau o ședință ,,ad-hoc”, nu știu exact care sunt… Sau 

online… Nici nu are importanță… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu avem ședință ,,ad-hoc”. Avem ,,de îndată”… 

 

Dl Eugen Ionică 

,,de îndată”, da… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

,,…de urgență” și ,,ordinară”. 

 

Dl Eugen Ionică 

Ideea este că noi am propus două puncte pe acest proiect de hotărâre. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Un punct care să facă referire la cine anume trebuie să intre în acest program.  

Deci: ,,Se aprobă contractarea serviciilor hoteliere de cazare cu demipensiune…” 

Sau…  Bănuiesc că aici se poate discuta... Ideea este că noi vom propune acest 

proiect de hotărâre și îl vom supune aprobării… 

,,…Pentru repausul între ture sau gărzi, la cerere, personalului din Spitalul 

Județean de Urgență Ploiești, care desfășoară activitatea în secțiile unde se tratează 

COVID-19, pe toată durata stării de urgență”.  

Iar, articolul 2 - ,,Se constituie un grup de lucru la nivelul aparatului propriu al 

Consiliului Județean Prahova, care să identifice nevoile de cazare la nivelul secțiilor 

Spitalului de Urgență Ploiești implicate în diagnosticarea și tratarea COVID 19 și, în 

consecință, să contacteze unități hoteliere…” 

Nu știu, este nevoie de un hotel mai mic, mai mare, habar nu am, nu-mi dau 

seama exact ca să mă gandesc…  

”…Care să corespundă acestor nevoi de cazare și masă pentru personalul medical, 

care solicită spații de repaus între ture sau gărzi, în unitățile hoteliere” 

Articolul 3, pe care l-am schițat, aduce în atenție ,,Sumele necesare acoperirii 

integrale a costurilor serviciilor hoteliere în regim demipensiune vor fi asigurate din 

capitolul bugetar destinat susținerii parteneriatului între Consiliul Județean Prahova și 

UAT-urile din Prahova…” - dacă sunt bani acolo -, ,,ori din alte surse bugetare 

identificate de către Direcția economică din cadrul Consiliul Județean Prahova.” 

Și am încercat să fiu cât de cât acoperit…  

Articolul 4 - ,,Se mandatează președintele Consiliului Județean să semneze 

contractele de închiriere cu unitățile hoteliere identificate, așa cum se arată în 

prevederile articolului 2 al prezentei hotărâri”. 

Și articolul 5 - ,,Direcția juridic contencios și administrație va publica prezenta 

hotărâre celor în drept”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Pot să vă întreb două lucruri? 

În primul rând ați spus: la solicitarea lor? 

 

Dl Eugen Ionică 

Cu siguranță, da! La cerere. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este normal, pentru că apoi ați spus că, grupul acela constituit ,,va identifica”  

Deci, este vorba de solicitarea lor. 

Doi: noi să plătim UAT-urilor și UAT-urile să plătească? 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu. Este vorba de Spitalul Județean pe care îl avem în administrare… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

Deci, numai aici se face referire… 

Noi nu putem să dăm bani altor unități…, dar nici nu am spus lucrul acesta. Am 

spus că banii pe care îi putem folosi pot veni din sumele destinate parteneriatelor pentru 

UAT-uri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Am discutat cu cadrele medicale de la ,,Movila” și de la ,,T.B.C.”. Cine ne face 

solicitare… Prefectura împreună cu Consiliul Județean, am colaborat în această speță, 

avem spații de cazare la ,,Schengen”, avem spații de cazare la UPG, la apartamentele de 

protocol, și mai avem spații la Vila ,,Tudor”. Deci, pentru… 

 

Dl Eugen Ionică 

Cu atât mai bine. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, pentru oricine avem acum și sunt deja cazați. 

Oricine ne face solicitare, avem deja acoperit. Din păcate, în discuțiile pe care le-

am avut cu Economicul, pentru că și eu am gândit să închiriem sau să… 

Nu putem plăti noi, deci noi nu putem… Noi nu putem avea…  

Doamna Dovîncă, explicați dumneavoastră că ne-am străduit trei zile… 

Putem doar să dăm bani către Spitalul Județean, dar și acolo este o problemă că… 

Explicați dumneavoastră! 

 

Dna Maria Dovîncă 

În primul rând trebuie să identificăm suma. Ar trebui ca în comunicarea Spitalului 

de Urgență să ni se spună câte persoane ar fi… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta nu ar fi o problemă. Asta nu ar fi o problemă, că asta se stabilește. 

 

Dna Maria Dovîncă 

…Și ce sumă ar fi, ca să putem să identificăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și putem să dăm bani spitalului? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Putem să dăm, să majorăm…, să rectificăm bugetul spitalului cu suma respectivă. 

 

Dl Dorin Tudora 

Dar nu avem la bază o ordonanță militară? 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar este ordonanță militară, care normează acest lucru și care spune că 

administratorul sau autoritățile publice locale, care au în coordonare… 

 

Dna Maria Dovîncă 

Alocă la cerere, da, așa scrie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Alocă la cerere… 

 

Dl Eugen Ionică 

Este alocat la cerere și cred că… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar pentru spital... Că, noi nu putem să închiriem hoteluri, sau cel puțin nu știu 

eu, să putem… 

 

 

Dl Eugen Ionică 

Mărturisesc că aici m-ați pus oarecum într-o situație de dificultate, pentru că nu-

mi dau seama dacă avem voie sau nu avem voie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ei nu sunt angajații noștri. 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu are importanță acest lucru, sunt salariații, sunt angajații lor… 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar nu are importanță, sunt salariații Spitalului Județean. Așa cum noi le stabim 

regimul de salarizare sau regimul de sporuri… 
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Dna Maria Dovîncă 

Nu le stabilim noi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu stabilim noi. 

Scuze, mă scuzați! Dar, nu… 

Oricum, întocmiți proiectul, este binevenit… 

 

Dl Eugen Ionică 

Eu l-am întocmit, îl am deja făcut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte binevenit.  

Dar eu așa vă fac propunerea: să dăm bani la spital, ca să aibă bani pentru aceste 

cazări. Adică… 

 

Dl Adrian Ionică 

Nu mai contează forma. Să găsim soluția ca să putem să-i ajutăm. 

Vreau să vă spun că unul dintre motivele câtorva dintre cei care au demisionat în 

ultimele două zile a fost acesta: nu vor să se ducă acasă să își contamineze părinții, 

familia… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spun sincer că noi am asigurat… 

Deci, împreună cu prefectul…, 

Credeți-ne, două zile am căutat spații de cazare! 

  Avem oameni care pun la dispoziție vile… Uitați, cum e Casa ,,Tudor”, la 

Kilometrul 5, este o pensiune, și a spus: îi cazăm! 

UPG-ul a spus: ,,Avem niște apartamente de protocol pentru momentul acela, 

când vin comisiile de la București…” Sunt foarte bine amenajate, cu televizor…, 

frumos…, sunt condiții hoteliere…  

La fel și Prefectura a identificat spațiul ,,Schengen”, care este tot un fel de cămin, 

dar bine pregătit... Dar s-ar putea să ne trezim cu foarte multe cadre care ne solicită, sau 

ne vor solicita, și e bine să avem o astfel de hotărâre… 

 

Dl Adrian Ionică 

O situație acoperitoare, domnule! 

 

Dl Eugen Ionică 

Domnule președinte, eu am venit cu un proiect de hotărâre, astfel încât să avem 

cadrul legal, încât să alocăm bani… 

 

Dl Adrian Ionică 

La cerere. 

 

Dl Eugen Ionică 

…Pentru că situația poate să ia amploare din punct de vedere al cazurilor… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi sperăm să nu. 

 

Dl Eugen Ionică 

Eu sper să nu, și sunt în asentimentul dumneavoastră… Toată lumea cred că speră 

să nu se întâmple lucrul acesta, dar trebuie să privim lucrurile realist. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. Este foarte bună propunerea și o să rog colegii de la juridic și colegii de la 

economic, care trebuie să dea aviz pe această…, să o studieze…, să modifice… 

 

Dl Eugen Ionică 

Aș dori… Nu, aș vrea, că sună prea imperativ...  Aș dori ca lucrurile acestea să se 

facă destul de repede, întrucât evoluția pe astfel… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-ar putea să… 

 

Dl Eugen Ionică 

… Să fie foarte rapidă și… 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

Da, întrucât vom putea face ședințe online și ne vom strădui, propun ca să ne 

luăm un termen până la sfârșitul săptămânii. Este marți astăzi, până vineri deja să 

avem… Da? E ok? 

 

Dl Eugen Ionică 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E binevenită propunerea! 

Acum, vă rog, și dați-mi voie ,,în ordinea numerelor de pe tricou”. Domnul 

Marian Nistor, doamna…, domnul Horia Toma și apoi domnul Bănică. 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

În legătură cu acest proiect de hotărâre, o să vă rog să luați în calcul și să analizați 

și varianta unui…, nu știu, unei colaborări și cu Primăria sau Spitalul din Câmpina, 

având în vedere Ordinul de Ministru emis ieri… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Astăzi a apărut în Monitorul Oficial, 31.03. 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

…În care Spitalul Câmpina devine spital suport COVID. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu este al nostru. 

 

Dl Adrian Ionică 

Dar nu este al nostru, aici este problema. 

 

Dl Marian Todor Nistor 

Ar trebui să existe, nu știu, o colaborare cu Primăria. Trebuie luat în calcul, da? 

Din tot ce a existat, Spitalului Municipal Câmpina îi revine această sarcină, nu este o 

sarcină ușoară nici pentru oraș, nici pentru spital, mai ales. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt sigur de acest lucru. 

Astăzi, 3 medici ATI și-au dat demisia de la Câmpina. 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

Având în vedere că este situație de urgență, eu zic că… 

 

Dl Eugen Ionică 

Rușine! Rușinos că se întâmplă așa ceva. 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

…Trebuie căutat și identificate soluții pentru niște parteneriate, pentru niște 

protocoale. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum eu nu intenționez să pasez niciodată responsabilitatea. Sunt de acord cu 

dumneavoastră, dar din câte cunosc eu, și cred că și dumneavoastră, pentru că sunt sigur 

că urmăriți toată această situație.  DSP-ul și Prefectura au un rol foarte important în ceea 

ce privește detașarea medicilor de la un spital la altul, în funcție de nevoi, 

rechiziționarea de diverse aparate și dotarea cu echipamentele necesare pentru cei care 

se află în prima linie. 

Credeți-mă că am avut foarte multe sesizări că, ,,de ce nu achiziționăm?” Avem 

bani și nu avem de unde să cumpărăm, domnilor! Asta este problema, și nu este doar la 

noi, este în toată lumea. Nu fabrică nimeni, sau dacă fabrică… Avem o fabrică la Târgu 

Mureș care face – Dupont –, combinezoane. Cele mai bune, cea mai bună calitate. Toate 

le exportă în Franța. Noi nu am închis exporturile de astfel de echipamente. Deci, cred 

că trebuie și trebuie să găsim o formulă să ajutăm cu toții: DSP, noi, Prefectura, cine 

poate trebuie să ajute spitalul acela suport de COVID. Este o propunere bună. Dar v-am 

spus, integratorul și coordonatorul este DSP-ul, iar domnii de acolo trebuie să aibă în 

vedere că atunci când au făcut o propunere, dumnealor au făcut propunerea ca Spitalul 

din Câmpina să fie COVID… 

 

Dl Adrian Ionică 

Spital suport. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Spital suport… De fapt nu… Este, de fapt, Spital COVID. Spital suport este CFR-

ul că acolo ducem ce ducem la infecțioase și la TBC, ducem și la CFR. Ce face 

Câmpina - este rezolvarea cazurilor care au și COVID, ceea ce este mult mai important, 

pentru că vorbim despre un om cu un anevrism și îl rezolvă, dar are și COVID. Deci 

este un Spital COVID, de fapt. Suport… Acum este mult mai ușor că sunt suspecții și 

pozitivii cu cazuri ușoare. Acolo se duc cazurile acelea grele, la Câmpina. 

Da, sunt de accord! 

Putem să găsim o formulă printr-un parteneriat între consiliul județean și primăria 

și să alocăm și acolo niște bani, că până la urmă s-ar putea să nu avem ce face cu banii. 

 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar legea ne dă voie pentru că avem acea… și avem și capitolul bugetar pentru 

parteneriate cu autorități sau instituții publice. 

Deci, avem și posibilitatea aceasta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem. Bani să avem! 

Și bugetul nostru este conturat tot pe o prognoză.  

Doamna vicepreședinte, vă rog! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Revenind la propunerea domnului Ionică, vreau să vă spun că acest cămin 

,,Schengen” are o capacitate de 150 de locuri. În acest moment 80 sunt funcționale, iar 

din ele sunt ocupate în jur de 32… 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la ,,Movila”. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

…Fiind cadrele de la ,,Movila”, de care am avut foarte mare grijă, în funcție de 

cerințele dânșilor.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Le asigurăm și transportul de la ,,Movila”, cu un microbuz, la ,,Schengen”, ca 

să… 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Cu autocarul, domnule președinte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu autocarul dat de un fost coleg de-al nostru. Adică și noi avem grijă de toate 

aceste cadre medicale, cât putem și cât pot și ei să ducă. 

Da, este o foarte bună precizare. 
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Dna Ludmila Sfîrloagă 

Mai aveam ceva să spun… Atât vreau să știți că, sunt puse la dispoziție gratuit, 

nu sunt plătite de nimeni. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, toate aceste spații sunt chiar gratuite. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu vreau să creez dificultăți bugetare Consiliului Județean, nici nu m-am gândit 

la lucrul acesta! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamne, ferește! Asta să fie paguba la Consiliul Județean. 

Domnule Horia, vă rog, domnule profesor! 

 

Dl Horia Victor Toma 

Domnule președinte, eu vreau să vin cu o propunere pe care o adresez cu toată 

colegialitatea și cu toată dragostea, colegilor mei. Având în vedere că există un 

precedent creat de aparatul propriu de specialitate al Consiliul Județean care s-a 

mobilizat și a contribuit cu niște sume pentru achiziții de materiale… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pot să vă opresc un pic? O secundă.  

 

Dl Horia Victor Toma 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca să știți și ce am făcut cu cei 3 mii lei strânși initial: i-am donat, am sprijinit 

acei tineri care aveau imprimante 3D și făceau viziere, și le-am dat banii pentru 2 

imprimante. Deci, asta am făcut – i-am sprijinit că au fost niște copii extraordinari, cei 

de la Caragiale. Din păcate, nu de la LMV. Și am zis să îi ajutăm și noi să facă mai 

multe viziere, da, și le-am dat 2 imprimante. Ei au spus că o imprimantă este 1 500 lei, 

iar cu restul am… Ce ați făcut, doamna Ludmila? 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

Am cumpărat concentratoarele de oxigen, am cumpărat un aspirator, am cumpărat 

chituri. Nu mă pricep în termeni medicali. În total 18.800 lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum nu am făcut public acest lucru. Să știți că și parlamentarii, nu știu, câțiva, 

3-4  pe care îi cunoaștem, să știți că s-au mobilizat și au luat două injectomate și un 

monitor. E vorba de 12.000 lei. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Douăzeci de mii și un leu. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

20.000? Înseamnă că au fost patru. Au pus 5 mii lei fiecare - jumate din 

indemnizația lor. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și astăzi au sosit la Spitalul Județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am specificat. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Domnule președinte, acum pot să vorbesc și eu, că mă țineți în picioare! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Gata! 

Păi sunteți tânăr, de aceea! 

 

 

Dl Horia Victor Toma  

Eu vă propun, stimați colegi, să donăm indemnizația noastră pe o lună, pentru un 

fond din care să se achiziționeze material, sau chiar să contribuim la Spitalul din 

Câmpina. Deci, destinația acestei sume să fie stabilită de comun acord de toată lumea.  

Eu, cel puțin, indiferent de hotărârea pe care dumneavoastră o luați, eu vă anunț 

în mod oficial că donez indemnizația mea pe o lună. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Indemnizația pe o lună, am înțeles. Este o propunere. Puteți fiecare… 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Este treaba dumneavoastră, domnule profesor! 

 

Dl Horia Victor Toma 

Aici las la latitudinea… Nu e vorba de proiect de hotărâre, este un apel umanitar. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este o propunere. 

Multumim pentru sugestie. 

Eu, cu mare drag contribui alaturi de dumneavoastră. Cât puneți dumneavoastră, 

pun și eu! 

A mai vrut cineva… Domnul Bănică! 

 

Dl Alexandru Bănică 

Domnule președinte, eu l-am auzit pe Ganea că are un bloc gol la vest. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Este gol, nu are mobilier. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este gol, nu are mobilier, nu are... Nu putem să mutăm acolo niște cadre 

medicale. Ele au nevoie de un confort. Când ajung acolo să se odihnească… 

 

Dl Alexandru Bănică 

Păi da, dar îl mobilăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu putem să mobilăm un bloc care nu este al nostru. 

 

Dl Dorin Tudora 

Acela strâmb? 

 

Dl Alexandru Bănică 

Este al Primăriei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu acela strâmb. Nu este vorba, acela este privat. Nu, este un bloc ANL în 9 

mai, care era pentru locuințe sociale în Ploiești. 

 

Dl Alexandru Bănică 

Și mai este un bloc la Nord. Acela unde a fost facultatea…, de la Brașov… Care 

cred că este gol. 

 

Dl Eugen Ionică 

Acela este cu spații de birouri, domnule Bănică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este spațiu de birouri. Este Universitatea Cantemir, dacă nu mă înșel eu… 

Barițiu, nu știu... 

Eu vă pot spune, în aceste situații… Pentru că nu vreau să vă mai rețin, că voiam 

să termin până într-o oră. M-am uitat de trei ori la ceas până acum. Dar vreau să vă spun 

doar atât: în aceste momente se vede clar, să nu jignesc pe nimeni, solidaritatea unor 

oameni, pe care i-am crezut omeni. Și nu vorbesc despre cei din sală, vorbesc despre cei 

care au spații de cazare în municipiul Ploiești și cărora, Prefectura, împreună cu 

Primăria le face oferte de 300 lei pe camera, pentru cazarea carantinaților, și refuză, și 

le… 

În afară de ,,Best”, știți ,,Best-ul”, Andi de la ,,Best”, care e plin 100% cu 

carantinați, restul toți au în lucru, nu au personal… Noi nu avem unde să ducem… 

Aseară am ținut niște oameni într-o sală de sport, până am găsit cazare. 

 

Dl Eugen Ionică 

…capacitatea de cazare despre care a vorbit doamna vicepreședinte…  

…Și, domnule președinte, cele pe care le avem cu titlul gratuit, dar și cu  

capacitate de cazare, nu cred că se pune aceeași etichetă între carantinați și cadrele 

medicale. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, dar în Sibiu au cazat la ,,Ramada”, domnule! 

 

Dl Eugen Ionică 

Știu. Și au fost… nu am nimic de comentat. 

 

Dl Gheorghe Necula 

Și la Constanța. 

 

Dl Eugen Ionică 

…Și au plecat…, obișnuiți ca la cort. 

Aici este problema de fapt… Legea nu… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este corect, dar vă spun ceva: în aceste momente să nu găsim… Județul Prahova, 

cu atâtea locuri de cazare, să nu găsim unde să ducem? 

Păi da, dacă îi lăsăm acasă, ei nu se autoizolează. Așa îi băgăm în carantină, 

pentru că dacă îi lăsăm acasă…  

Aseară s-a întâmplat, dacă nu mă înșel, o petrecere unde au venit și alți prieteni 

decât cei care trebuiau să stea acolo și care veniseră din afară… 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Și la cumpărături… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și ofeream 300 lei per om, nici măcar per camera. Per om! 

Primarii refuză. Primarii refuză să facă contracte cu DSP-ul, ca să poată să 

plătească… 

 

Dl Adrian Ionică 

Le este frică, probabil, să nu importe în localitate virusul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Oricum o să aibă toți, stați liniștiți! Dar am zis-o așa, ca paralelă și ca solidaritate. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Este pentru toată lumea! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, e pentru toată lumea! 

Dacă cunoașteți persoane care vor… Să știți că Prefectura v-ar fi îndatorată. Dacă 

cunoașteți persoane cu hoteluri, pensiuni, care doresc să cazeze cu 300 lei, vă rog, nu 

ezitați să ne contactați! 

 

Dl Adrian Ionică 

Dar să nu uităm un aspect: trebuie să existe și un confort pentru medici, asistenți, 

personal medical… Nu pot fi cazați așa… Un confort care să asigure… 
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Și așa au drepresie foarte mulți… 

 

Dl Horia Victor Toma 

Camerele de la UPG sunt ca lumea! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și de la ,,Schengen” sunt ca lumea! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și de la ,,Shenghen”, și la vila ,,Tudor” sunt Ok. Până acum avem spații 

necesare… 

 

Dl Adrian Ionică 

Nu am spus că nu sunt, dar să  ținem cont și de acest lucru… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este normal, doar nu-i vom caza la două stele! 

 

Dl Adrian Ionică 

Nu ca la carantinați vreau să spun. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu! Carantinații stau la Hotel ,,Best”, 4 stele, să știți! Carantinații stau acolo, 

Bun. Dacă nu mai sunt…? 

Am înțeles că pentru acest… 

La ,,Diverse”, până vineri, am stabilit…  

Eram la ,,Diverse”, da? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Punctul nr. 14  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai avem proiectul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

dezmembrării, în două loturi, a terenului în suprafață de 1174 mp. (din acte) și 1159 mp. 

(din măsurători), situat în municipiul Ploiești, strada Ardealului nr. 4, aflat în 

proprietatea privată a județului Prahova.”   

Comentarii? Probleme? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ne revedem online, dragi colegi! 

Prima ședință, chiar mi-aș dori ,,de îndată”, dar este bine și poate până atunci mai 

apar câteva modificări, joi, la Legea achizițiilor publice...din cunoștințele mele... Bine, 

acum nu vă ascund faptul că am vorbit cu Roberta Anastase, care mi-a spus că joi va da 

Guvernul pentru achiziția directă a echipamentelor, și atunci putem rezolva și 
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ventilatoare și… Că dacă dăm drumul la procedură…, 30 de zile plus cât livrează… 

Știți că își mai iau și ei un termen… 

 

Dl Eugen Ionică 

Un termen de normare a fost în 4 februarie, care a dat voie să se facă cât de cât, să 

se pregătească… Numai că… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și atunci putem, vineri, dacă joi se dă această Ordonanță, vorbim cu conducerea 

și echipamentele… Că nu vă ascund faptul…, Sunt probleme și cu echipamentele 

medicale și cu… Sunt raționalizate ca să ajungă o perioadă până ne vin livrările. Ce 

vreți să vă spun? Nimeni nu produce măști FFP2, măștile acelea… Acestea sunt măști 

chirurgicale, ce avem noi cu toții, da, dar pentru… 

 

Dl Adrian Ionică 

Acestea îi protejează pe ceilalți, nu pe noi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și pe noi, 80%. Are un filtru.  

Dar am văzut FFP2 la tânărul…, care nu știu de unde o are… Acelea nu se 

găsesc. 

 

Dl Adrian Gâlcă 

Știu, așa este, are filtru... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, are filtru Hepa. 

Vă mulțumesc foarte mult și ne revedem online! 
 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16,00. 

 

 

 

  Președinte,            Secretar general, 

Bogdan Andrei Toader                                            Hermina Adi Bîgiu  

 

 

 

 

*Cuprinde modificarea aprobată în ședința Consiliului Județean Prahova din data 

de 29 aprilie 2020.  
 


