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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 05 iulie 2019, ora 12,30 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 227 din 

03.07.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 19 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, 

Ilie Mihai Viorel, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică 

Justinian Feodor, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Sprîncenatu Nicoleta, 

Stoian Sorin George, Toma Horia Victor și Viter David Andrei. 

Au lipsit doamnele consilier județean: Papuc Rodica Mariana, Popovici 

Elisabeta și David Simona și domnii consilieri județeni: Ciolac Dan, Dumitru 

Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Necula 

Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Popescu Cristian, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail 

Iulian, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Tudoran Lorin Gabriel.  

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

Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

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

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

Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Robert Adrian 

Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcției servicii și achiziții publice; dl 

Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare 

externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice și dna 

Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane.  

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Iuliana Cristina Mircea, 

șeful Servciului proiectare din cadrul Direcției Tehnice; dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl Bogdan Ioniță, 

consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport-tineret, 

ONG-uri, turism și dl Constantin Savu, consilier în cadrul Compartiment control al 

președintelui. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Stimați colegi, haideți să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

X X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult și mulțumesc colegilor care au luat loc în sală, pentru 

că nu îndeplineam cvorumul necesar pentru această ședință.  



2 
 

 

Din păcate, se poate observa absența colegilor de la Partidul Național Liberal. 

Câți suntem? 20 sau 19? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Suntem 20. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Suntem 20, prezenți în sală.  

Se pare că nu au dorit să dea curs invitației noastre.  

Presupun că este o problemă legată de proiectele pe care urmează să le 

dezbatem astăzi.  

Și acum, pentru ordinea de zi care v-a fost transmisă pentru această ședință 

extraordinară a Consiliului Județean, din data de 5 iulie 2019, dacă sunt comentarii? 

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

 

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

următoarea ordine de zi:   

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Prahova pe anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre privind  asocierea județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019 în 

vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 1 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului Prahova pe anul 2019”, proiect inițiat de către subsemnatul. 

Doamna Dovîncă! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Pentru acest proiect de hotărâre propunem redistribuirea sumei alocate pentru 

contracte de asociere la începutul anului, prin Legea bugetului, pe capitole, așa cum 

se prezintă ele pe obiective, așa cum prezintă  proiectul de hotărâre de la Direcția 

tehnică, privind obiectivele de asociere cu localități.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 20 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind  asocierea județului Prahova cu localități 

din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019, 

în vederea realizării unor obiective de interes public”. 

Împreună cu câțiva dintre colegi, am analizat solicitările venite din partea 

UAT-urilor. Cei care nu au transmis solicitări, am presupus că nu au nevoie de 

fonduri venite din bugetul Consiliului Județean. Aici aș vrea să fac o scurtă, dar 

foarte scurtă mențiune: acești bani, după cum bine știți, sunt bani veniți în bugetul 

nostru, bani pe care puteam alege să-i folosim către lucrări ale Consiliului Județean 

sau puteam, așa cum facem prin această hotărâre, să-i distribuim către localități, să 

venim în sprijinul lor pentru anumite lucrări sau servicii de interes județean.   

Există o listă pe care cred că ați avut timp să o studiați. A fost transmisă pe 

email către toți dintre dumneavoastră - cu solicitările lor și propunerile noastre de 

alocări. Dacă sunt comentarii?   

Vă rog! 

 

Dl Horia Victor Toma 

Domnule președinte, două scurte observații... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Horia Victor Toma 

În principiu, chiar la prima poziție - e benefică alocarea de fonduri pentru 

,,Parcul Stere”, dar am o întrebare și cer o lămurire. Eu știu că Municipiul Ploiești 

este într-un litigiu cu Primăria Bucov, legată de... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este foarte corect. Vă pot expune: au un litigiu. În acest moment, 

eliberarea autorizațiilor de construire se face de către Primăria Bucov, iar cei care 

administrează efectiv patrimoniul de acolo sunt cei de la Primăria Municipiului 

Ploiești.   

 Au fost mai multe discuții și anul trecut am avut discuții cu această speță, dar 

am concluzionat că este foarte bine să-i ajutăm. În viitor, ne dorim să ajutăm un pic 

și CSM-ul, poate pentru ceea ce înseamnă Hipodrom sau Stadion. Am înțeles că sunt 

câteva probleme și nu au fondurile necesare pentru înlocuirea zgurei de la Hipodrom 

și pentru câteva modificări la Stadion, astfel încât să primească o clasificare impusă 

de către UEFA, dar este o discuție ulterioară.  

În acest moment, singurele solicitări venite, au fost din partea Parcului 

Memorial „Constantin Stere”. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Vă mulțumesc și legat de..., că ați atins latura aceasta sportivă, am văzut din 

nou alocări importante pentru comuna Scorțeni. Înțeleg că acolo se face un Centru 

olimpic, ceva gen Izvorani: vestiare, tribune... 
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Eu propun ca nou-înființatul Club al Consiliului Județean să-și desfășoare 

activitatea la Scorțeni. 

Vă mulțumesc, domnule președinte!     

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc! 

Este o propunere și să știți că eu nu o iau ca și glumă.  

Mi-aș dori, dacă se poate, până în data de 15, să ne putem întâlni într-o ședință 

ordinară a Consiliului, pentru că până pe 22 ne dorim înscrierea Clubului în 

competiția națională la handbal și până atunci vom avea toate documentele pregătite. 

Asta ca să vă țin la curent cu ceea ce s-a întâmplat. 

Vă mulțumesc foarte mult! 

În privința Scorțeniului, aceasta a fost solicitarea, să știți. Deci, dacă 

dumneavoastră doriți, putem să tăiem - deci fără probleme. Este vorba de...  

 

Dl Horia Victor Toma 

Am observat că este un Centru olimpic puternic, acolo. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este votul dumneavoastră, să știți. Deci chiar...  

Și la Sinaia, solicitarea dumnealor... Bine, au avut mai multe solicitări, dar am 

văzut că era ceva legat de spital și mi s-a părut oportun să-i sprijinim. Vă spun că 

toate solicitările au fost analizate: Valea Călugărească, noi ne doream să-i sprijinim 

cu totul și cu totul în altceva, pentru că au avut parte de calamități foarte multe, au 

spus că se vor descurca dumnealor dacă îi sprijinim cu această investiție și cu cea de 

la ,,Liceul Agricol”.  

 

Dl Horia Victor Toma 

Cea de la Liceu este chiar foarte utilă, pentru că... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că și la Șirna am avut o speță, pentru că am promis că-i vom sprijini cu 

ceea ce înseamnă autorizarea ISU și au documentație pentru autorizarea ISU; au 

parte de o ignifugare la o grădiniță, de detectoare de fum și așa mai departe. Am 

încercat cât am putut să le îndeplinim toate solicitările, dar sunt și vor fi nemulțumiri 

pentru alocarea fondurilor din partea Consiliului Județean.  

După cum vedeți, colegii de la PNL presupun că au avut o problemă și din 

acest motiv nu au venit la ședință. 

Dacă nu mai sunt alte comentarii... 

Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc, domnule președinte! 

Cu riscul de a vă supăra pe mine, am un comentariu de făcut : vă mulțumesc 

pentru că v-ați aplecat atenția către Unitatea de Asistență Medico-Socială de la 
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Boldești. Cred că luna aceasta sau luna următoare intrau în incapacitatea de a-și mai 

plăti salariile, dacă nu mă înșel. 

De asemenea, jurământul pe care l-am depus la începutul mandatului, spunea: 

,,pentru a reprezenta interesele alegătorilor din județul Prahova”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

,,Cetățenilor”. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

,,Cetățenilor din județul Prahova”. 

Aș vrea, pe această cale, să transmit PNL-iștilor, grupului PNL, că ei astăzi nu 

reprezintă județul Prahova, deși sunt proiecte de care beneficiază și localități PNL și 

totuși, trebuie să tragem un semnal de alarmă - această absență a lor - și să nu mai 

comenteze altădată. 

Eu vă mulțumesc, pentru că mi-ați răspuns la una dintre întrebări. La o 

întrebare pe care voiam să vi-o pun: dacă tot mai sunt și alte solicitări ale 

localităților, dar ați spus la început.   

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că mai există câteva solicitări. Vă pot și enumera câteva dintre ele, pe 

care le-am analizat și pe care consider că va trebui să le reanalizăm atunci când vom 

distribui către UAT-uri, cota de 7,5 - presupun că undeva la începutul lunii august, 

imediat după rectificarea bugetară națională. Sunt solicitări din partea localităților: 

Bătrâni, Slănic, Gura Vadului, care nu au putut fi onorate, ori au avut solicitările 

venite prea târziu sau sumele solicitate de dumnealor erau foarte, foarte mari. Dar va 

trebui să le avem și pe acestea în vedere.  

Bun. Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova”.  

Doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

... aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova, funcționează cu 

245 de posturi, la care se adaugă cele 3 funcții de demnitate publică, deci, 248 

funcții.  

În fiecare an, conform Ordonanței nr. 63, noi, ca autoritate publică, suntem 

atenționați de Instituția Prefectului, referitor la numărul de funcții cu care avem 

dreptul să funcționăm în anul respectiv.  
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La nivelul UAT-ului, anul acesta, avem la dispoziție 716 funcții. Toate cele 

716 au fost repartizate aparatului de specialitate și unităților din subordine, mai puțin 

Protecției Copilului, Spitalelor și Învățământului special. Acestea nu intră în acest 

total, nici Direcția Județeană de Pază nu intră sub acest calcul și nici Evidența 

Persoanelor.    

Prin reducerea numărului de posturi, cu 3, și vă spun și care sunt acestea: sunt 

posturi vacante de la compartimente. Două au fost funcții publice, pentru care am 

solicitat avizul ANFP-ului, de la Cabinetul control președinte și de la un 

Compartiment de investiții și unul de natură contractuală, de pompier din cadrul 

Direcției patrimoniu - Administrare clădiri. Am diminuat numărul și acum avem la 

nivelul UAT-ului, disponibil acest număr de 3 funcții. Vă spun că erau necesare 

pentru înființarea Clubului sportiv, deci nu mai aveam posibilitatea să înființăm 

structură organizatorică pentru noua unitate publică pe care o doream aprobată, 

conform acordului de principiu dat de dumneavoastră.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult, doamna Nușa! 

Doamna Nușa v-a dat o explicație foarte detaliată, eu o să vă explic un pic mai 

simplu: în vederea aprobării înființării Clubului sportiv, dumneavoastră ați dat un 

acord de principiu. Urmează, sper eu, să vă conving să dați acordul final pentru 

înființare, aprobarea finală. A trebuit să înființăm această structură - structura este 

compusă din trei oameni: în principal, există un director, un economist și un jurist, 

funcții pe care v-am spus de la bun început că nu ni le dorim și ocupate, dar trebuiau 

să existe ca și structură în cadrul aparatului de specialitate de la nivelul Consiliului 

Județean.  

Am renunțat la un post de la Corpul control președinte și am mai identificat 

două posturi, la fel, vacante, și am creat această structură. A trebuit să avem avizul 

de la ANFP, pentru că două erau funcții publice și acum devin funcții contractuale.    

V-am explicat, cred eu, mai simplu.  

 Pentru că am primit avizul, vă putem supune votului acest proiect. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

 Am mai făcut un pas pentru înființarea Clubului. Urmează să primim 

denumirea din partea MTS, apoi vom... 

 Ia spuneți, domnule profesor, că aud destul de bine. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Bază sportivă avem... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bază sportivă avem. 

 Să știți că este foarte corectă afirmația și cu asta chiar închei.  
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Orice club are nevoie de o infrastructură, este foarte important. CSM-ul, în 

acest moment, are 7 grupe de fotbal și nu are un teren de fotbal în afara celui de la 

Sala Sportului, ceea ce este anormal și am discutat cu domnii consilieri locali să 

achiziționeze, cred că Baza de la Teleajen, dacă nu mă înșel eu... 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Cea de la Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Despre cea de la Prahova ne-am edificat un pic - este 2 milioane euro, cea de 

la Teleajen este vreo 150 mii euro. Acum, având în vedere situația financiară, nu 

doar a lor, a tuturor, eu cred că e mai bine să mergem pe varianta mai ieftină și este 

bună, este o bază bună, totuși.   

 Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ședință.  

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 12:45. 

 

 

 

      PREȘEDINTE,           SECRETAR, 

     Bogdan Andrei Toader       Hermina Adi Bîgiu 


