ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova
din data de 07 decembrie 2021, ora 15:00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 777 din
06.12.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnii Tudone
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova
și următorii 27 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian,
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil,
Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin RăzvanConstantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță
Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică
Eugen, Iordăchescu Nelu, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Niculcea
Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Pințoiu Alin-Valentin, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran
Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
Domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, doamnele
consilier județean Băzăvan Ionela-Daniela și Papuc Rodica-Mariana și domnii
consilieri județeni Ardeleanu Vasile, Chelan Gabriel Bogdan și Țaga Gabriel au
participat la lucrările ședinței Consiliului Județean Prahova, prin mijloace electronice
de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare și cu art. 44 alin (2) din Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Prahova.
Au lipsit: doamnele consilier județean Dragna Florina Alina și Lupea Ioana
Mădălina și domnii consilieri județeni Dumitrașcu Sorin, Neagu Mihai-Cristian,
Petrache Adrian, Samoilă Nicolae și Teju Sorin.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de drept,
doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova au participat:
dna Anna Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean Prahova; dna
Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și
Administrație Publică; dna Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției
Servicii și Achiziții Publice; dl Daniel Minculescu, directorul executiv al Direcției
Tehnice; dna Eliza Grecu, șeful Serviciului financiar contabilitate din cadrul Direcției
Economice; dl Marius Constantin Nicolae, șeful Biroului sănătate, cultură,
învățământ, mass-media, sport, tineret, ONG-uri, turism; dna Elena Ion, șeful
Serviciului resurse umane și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul
președintelui Consiliului județean Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova, au participat
următorii invitați: dl Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență
1

Ploiești; dna Daniela Marin, managerul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești și
reprezentanții presei.
De asemenea, la ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Adrian
Stoichiță, consilier la Serviciul proiecte cu finanțare externă, din cadrul Direcției
Proiecte cu Finanțare Externă; dl Horia Laurențiu Tiseanu, directorul executiv al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Termo Prahova”; dl Cristian Daniel
Petrică, directorul financiar-contabil al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești și
dna Magdalena Sandu, șeful Biroului resurse umane din cadrul Spitalului Obstetrică
Ginecologie Ploiești.
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Mă auziți?
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
Domnul Tudone, vă rog să conduceți dumneavoastră ședința, da?
Dl Dumitru Tudone
Da.
Supun la vot proiectul ordinii de zi al acestei ședințe.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Grupul PSD, nu am văzut cum votați?
Dl Rareș Dan Enescu
Domnul vicepreședinte, onorat Consiliu local, raționamentul pe care domnul
Botez l-a expus mai devreme în Consiliul local Ploiești, pentru faptul că ne-au
parvenit documentele foarte târziu, aseară, și neavând posibilitatea fizică de a le
parcurge, cele 351 de pagini, arată documentul trimis Consiliul județean, am dori
prorogarea, dacă se poate, pentru mâine, pentru o cât mai bună aprofundare și a
înțelege exact ce vrem de la acest proiect.
Vă mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Domnul consilier, dacă îmi permiteți, am supus la vot proiectul ordinii de zi,
care cuprinde trei proiecte. Dacă nu sunteți de acord cu ordinea de zi, este una, dacă
nu sunteți de acord cu un proiect de pe ordinea de zi, este alta, conform
Regulamentului.
Deci, pe întregul proiect de ordine de zi, cum votați? Ca să se consemneze de
aparat.
Dl Rareș Dan Enescu
Odată ce nu am făcut nici unul nicio observație la ordinea de zi, înseamnă că am
fost pentru, dar cu explicația respectivă.
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Dl Dumitru Tudone
Vă rog să menționați, în unanimitate, aprobată ordinea de zi.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi
„pentru”, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și
funcționare, a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod
centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul Județului Prahova
pentru Municipiul Ploiești și acordarea unui mandat special - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și
bugetului Spitalului Județean de Urgență Ploiești pe anul 2021 - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Dumitru Tudone
Trecem la parcurgerea ordinii de zi.
Primul punct de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind avizarea
Regulamentului de organizare și funcționare, a documentației de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare
cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție
la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești și acordarea unui mandat
special - inițiat de domnul președinte.
Înainte să intrăm în dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi, supunem la vot
amendamentul formulat de Grupul PSD, pentru prorogarea acestui punct.
De acord?
Cine este pentru prorogare? Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului Județean Prahova nu au fost de acord cu amendamentul
propus, astfel: 6 voturi „pentru” prorogare (Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra,
Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Vasile, Enescu Rareș Dan, Pințoiu Alin Valentin și
Țurcanu Andrei Cosmin au fost de acord cu prorogarea proiectului de hotărâre) și
24 voturi „împotriva” prorogării.
Dl Dumitru Tudone
A fost discuția doar pe prorogare, acum, și să dăm discuțiile pe marginea
proiectului.
Continuăm discuțiile pe Proiectul nr. 1. Dacă îmi permiteți, la acest proiect să
formez un amendament, în sensul următor:
Se va completa Anexa nr. 2 secțiunea Caietul de sarcini, astfel:
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- Art. 26, lit b) diagramele de variație a puterii consumate de pompele de
circulație și de apă potabilă, în funcție de debitele de apă vehiculate, sunt prezentate
în anexa D1;
- Art. 30, lit a) graficul de variație a puterii termice aferente consumatorilor
deconectați în ultimii 5 ani este prezentat în Tabelul nr. 12, anexa 4.
Acest amendament a fost formulat ulterior, întrucât am intrat în posesia acestor
informații, chiar în dimineața acestei zile, din partea Societății.
Discuții, vă rog!
Dacă nu sunt discuții, vă rog să îmi permiteți să supun votului acest
amendament.
Cine este pentru? Abțineri?
Domnul președinte, a putut fi logat?
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus, cu 24 voturi „pentru” și 6 ,,abțineri” (Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra,
Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Vasile, Enescu Rareș Dan, Pințoiu Alin Valentin și
Țurcanu Andrei Cosmin).
Dl Dumitru Tudone
Da, domnul consilier, vă rog!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Mulțumesc, domnul vicepreședinte!
Vă rog, totuși, înainte de a supune la vot proiectul în ansamblul său, noi, în
Comisia juridică am avut o discuție aplicată împreună cu administratorul județului.
Doamna Anna Maria Vasile, a venit cu câteva elemente care au lămurit, spunem noi,
aspectele care au trezit un anumit interes din partea membrilor comisiei.
Aș vrea totuși, aș ruga-o pe doamna Anna Maria Vasile, să spună și aici câteva
lucruri legate de acest proiect, pentru că sigur este un proiect extrem de interesant.
Vorbim de Serviciul de Termie, în Municipiul Ploiești, vorbim de o perioadă
destul de lungă de timp, timp în care va fi legat acest acest serviciu.
Sunt o serie de chestiuni pe care noi le-am discutat și în ședințele anterioare de
Consiliu județean și atunci când s-a înființat ADI-ul pe Termie. Vreau totuși să ne
spună și calendarul pe care îl are în vedere și anumite aspecte care ne obligă, într-un
fel sau altul, să susținem un astfel de demers.
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Doamna administrator, doamna Vasile, vă rugăm!
Dna Anna Maria Vasile
Vă mulțumesc!
Așa cum am spus și în cadrul comisiei, voiam să vă spun calendarul.
Ideea ar fi că, după ce se aprobă, astăzi, în cele două consilii, județean și local,
se va propune spre aprobare către AGA, Termo Prahova. Având în vedere cât durează
cele 5 zile procedurale, pentru a putea vota acest proiect, votul acesta în AGA se
poate da pentru 13 decembrie.
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Ulterior acestei date, se pot iniția demersurile, pentru a putea fi urcată
documentația de atribuire, în SEAP. Având în vedere valoarea foarte mare a acestui
contract, evident că va intra în evaluarea ANAP-ului. Drept pentru care, e benefică,
ar putea vota cu rapiditate și ar putea urca cu rapiditate în SEAP, pentru a putea
prinde sfârșitul anului și asigurarea unui inspector pentru verificarea acestei
documentații.
Documentație care, ulterior, undeva în data de 10 ianuarie, va putea fi publicată
de către ANAP și se va putea încheia licitația, depunerea ofertelor să fie la finalul
lunii februarie, 15, astfel încât, evaluarea să aibă loc și la 1 mai, să putem avea
încheiat contractul de delegare pentru acest serviciu.
Acesta este motivul, iar pentru a putea repeta un pic ceea ce am spus și în
comisii - voiam să explic faptul că factorii de evaluare pentru acest contract s-au
bazat pe valoarea redevenței. Valoarea redevenței, care are un procentaj de 40%, a
fost calculată pe un minim necesar, astfel, cu cât este mai mare redevența, cu atât
operatorul va câștiga mai multe puncte. Însă, repet, redevența este un cost, care la un
moment dat va intra în costul gigacaloriei la cetățean.
Acesta este motivul pentru care nu am cerut foarte mult...
Știu că aceasta a fost o întrebare din partea unei Asociații... acesta este motivul
pentru care am cerut o redevență foarte mare.
Mai mult decât atât, am solicitat ca..., alt factor de evaluare, este protecția
mediului, solicitând ca în momentul în care noul operator care va veni, să poată aduce
o tehnologie și să își asume o reducere de emisii poluante de dioxid de carbon.
Cu cât este mai mare procentul pe care și-l asumă, ca în perioada de 15 ani, cât
este acest contract, va fi mai mare, cu atât va câștiga... Aceasta este modalitatea în
care am gândit că facem bine, în primul rând, cetățenilor, a mediului din Ploiești, și a
putea asigura faptul că suntem în secolul XXI, și că ajungem să putem îndeplini
condițiile stabilite de către Comisia Europeană pentru Tranziția Justă, și pentru
procesul “Fit for fifty-five” în care suntem obligați să intrăm.
Sper că am clarificat.
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Domnul consilier, vă rugăm!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnul vicepreședinte, chiar dacă documentația a venit destul de târziu, aseară,
vreau totuși să mulțumesc pentru efortul depus, funcționarilor din administrația locală
Ploieșteană și de asemenea, colegilor din Consiliul județean.
Știu câtă muncă se depune pentru realizarea unor astfel de proiecte complexe și
sigur, trebuie de fiecare dată să remarcăm acest efort. În același timp, sigur trebuie să
fim vigilenți și să nu ne scape anumite lucruri care, sigur, dincolo de chestiuni de
oportunitate, trebuie să analizăm și din punct de vedere al legalității orice Proiect de
hotărâre. De aceea, noi, în Comisia juridică, am avut intenția de a clarifica aceste
aspecte.
Încă o dată vreau să vă mulțumesc și să apreciez efortul depus și sigur, ne dorim
cu toții să avem un serviciu public de calitate pentru ploieșteni.
Mulțumesc.
5

Dl Dumitru Tudone
Mulțumim și noi, domnul consilier!
Dacă mai sunt alte discuții din sală?
Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul cu amendamentul inclus.
Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?
6 abțineri, 24 voturi pentru, proiectul a trecut.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord, cu 24 voturi
„pentru” și 6 ,,abțineri” (Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Sfîrloagă Ludmila,
Ardeleanu Vasile, Enescu Rareș Dan, Pințoiu Alin Valentin și Țurcanu Andrei
Cosmin).
Dl Dumitru Tudone
Continuăm parcursul ordinii de zi, cu acceptul dumneavoastră.
Trecem la punctul nr. 2 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploiești.
Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi după ca urmare a
apariției Hotărârii de Guvern privind aprobarea comasării Spitalului Județean și a
Spitalului de Obstetrică Ginecologie.
Dacă sunt discuții pe marginea acesteia?
Da, doamna consilier.
Dna Raluca Mihaela Bercea
Vreau să precizez că la acest proiect de hotărâre nu votez, din motive de
posibilă incompatibilitate.
Dl Dumitru Tudone
Să consemneze secretariatul.
Vă rog!
Dl Cătălin Adrian Ignat
Mulțumesc.
De asemenea, aș vrea să nu votez la acest proiect, pentru că sunt în fostul
Consiliu de Administrație al Spitalului de Obstetrică Ginecologie și e o posibilă...
Mulțumesc frumos.
Dl Dumitru Tudone
Nu există entitatea.
Dacă nu mai sunt alte cereri de abținere, dau cuvântul domnului manager,
Bogdan Nica.
Dl Bogdan Cristian Nica
Mulțumesc, domnul vicepreședinte și vreau să mulțumesc tuturor consilierilor
județeni, pentru alocările generoase de fonduri și pentru atenția pe care ați acordat-o
ambelor Spitale. Și încercăm, ca prin această comasare, fără a afecta, asta vreau să
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specific, să se știe foarte clar, nicio persoană nu își va pierde locul de muncă și
nimeni nu va avea nimic de suferit.
Maternitatea va funcționa ca structură în cadrul Spitalului, noi zicem, poate mai
bine decât a funcționat până acum, pentru că și punctajul pe serviciile pe care le
prestează și trecând în structura unui Spital de grad III, vor crește.
Și în continuare, pot să vă promit că o să vă solicităm în continuare fonduri,
pentru la anul, pentru că sunt mai multe de făcut.
Vă mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Și noi vă promitem să vă vom aloca fonduri.
Dorește să ia cuvântul și doamna, fost manager interimar de la Obstetrică
Ginecologie.
Dna Daniela Marin
Bună ziua!
Marin Daniela, mă numesc.
Sunt managerul actual, despre asta trebuie să vorbim. De ce? Ar trebui să
stabilim foarte clar care este momentul efectiv al desființării Spitalului de Obstetrică
Ginecologie Ploiești, care înseamnă o radiere inițiată de către Consiliul județean
pentru a nu mai avea acel cod fiscal, pe care în acest moment îl avem și care încă
produce efecte juridice.
Și să stabilim foarte clar care este momentul intrării în vigoare a hotărârii de
astăzi. De ce supun atenției dumneavoastră aceste aspecte? Deoarece, în fapt, noi va
trebui să încetăm contractele individuale de muncă ale salariaților, iar încetarea
contractului trebuie să se facă cel mai târziu în ziua încetării și încheierea de către
noua structură a noilor contracte individuale de muncă, care trebuie să se încheie cel
puțin cu o zi înainte de începerea activității. Asta ca să fim în legalitate.
Dl Dumitru Tudone
Doamna manager, fiți mai explicită, că nu am înțeles treaba cu legalitatea?
Dna Daniela Marin
Conform Codului Muncii, pe care trebuie să-l respectăm, suntem instituție
publică și dacă nu am fi fost tot trebuia să-l respectăm, trebuie să încetăm niște
contracte și să se încheie alte contracte pe noul angajator.
Dl Dumitru Tudone
Și ați văzut până acum că nu s-au încheiat contractele în conformitate cu
legislația în vigoare?
Dna Daniela Marin
Nu.
Dl Dumitru Tudone
Atunci, lăsați aparatul de specialitate să-și facă treaba pe care o are de făcut și în
situația în care sunteți nemulțumită, aveți dreptul să contestați în instanță.
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Dna Daniela Marin
Nu este vorba de nemulțumire. Nu e vorba despre asta.
Dl Dumitru Tudone
Nu vi se pare că ați luat cuvântul ca să ne spuneți ce avem de făcut? Dacă
considerați că nu s-a făcut ceva, atunci puteți să...
Dna Daniela Marin
Nu.
Dl Dumitru Tudone
...spuneți. Dacă nu aveți ce să completați, mulțumim!
Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul?
Dna Daniela Marin
Nu despre asta este vorba.
Dl Dumitru Tudone
Mulțumim!
Dacă mai sunt discuții, vă rog!?
Dacă nu mai sunt discuții, supun proiectul de hotărâre nr. 2.
Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?
Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord, cu 28 voturi
„pentru”.
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela și domnul consilier
județean Ignat Cătălin Adrian nu au participat la vot).
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului și bugetului Spitalului Județean de Urgență Ploiești pe
anul 2021.
Dacă sunt discuții?
Vă rog!
Dna Raluca Mihaela Bercea
Precizez că la acest proiect de hotărâre nu votez din cauza unor posibile
incompatibilități.
Dl Dumitru Tudone
Să consemneze secretariatul.
Dacă mai sunt alte cereri de abținere?
Domnul Răzvan Constantin?
Aveați mâna... Mi s-a părut că aveați mâna ridicată să luați cuvântul.
8

Dl Răzvan Constantin Constantin
Da.
Dl Dumitru Tudone
Deci, să se consemneze și domnul Răzvan Constantin.
Dacă nu mai sunt alte cereri, supun la vot proiectul de hotărâre, cu avizul ,
pozitiv al comisiei.
Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?
Cu 28 voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord, cu 28 voturi
„pentru”.
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela și domnul consilier
județean Constantin Răzvan Constantin nu au participat la vot).
Dl Dumitru Tudone
Mulțumim mult pentru participare.
Zi bună!
Ședința s-a încheiat la ora 16:00.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu
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