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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 08 septembrie 2020, ora 15.00  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 270 din 
02.09.2020, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 
consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 
Bănică Alexandru, 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, Pîrvu Ionel, Popovici 
Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma 
Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și Viter 
David Andrei. 
 A lipsit domnul consilier județean, Bellu Claudiu Mihai. 

La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi 
Bîgiu, secretar general al județului Prahova. 
 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: 
dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna 
Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 
administrație publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 
economice; dna Livia Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl 
Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare 
externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Viorel Călin, directorul 
executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 
dl Florea Matache, directorul economic al Societății ,,Hidro Prahova” S.A. și dl 
Gheorghe Alexandru, managerul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești.  
 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Eliza Grecu, directorul 
executiv adjunct al Direcției economice; dna Silvia Constantinescu, directorul 
executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; dl Robert Adrian 
Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcției servicii și achiziții publice și dl 
Alexandru Andron, șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și 
achiziții publice.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Buna ziua! 
 Observ că avem 30 de participanți, inclusiv subsemnatul. 

 O să încep prin a vă spune ,,La mulți ani!”, celor care azi vă sărbătoriți 
onomastica: doamna Rodica Papuc și domnul Marian Nistor. La mulți ani, să fiți 
sănătoși! 

 O să încep prin a face prezența. 
 Bogdan Toader, subsemnatul, sunt prezent. 
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 Doamna Ludmila Sfîrloagă? 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Domnul Pătrașcu Vasile? 
 

 Dl Vasile Pătrașcu 
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Doamna Ardeleanu Georgiana Anca?     
 

 Dna Georgiana Anca Ardeleanu  
 Prezent, da vreau să specific că n-o să particip la vot la proiectele 7, 11 și 15. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am notat, 7, 11 și 15. 
 
 Dna Georgiana Anca Ardeleanu 
 Mulțumesc. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Bănică Alexandru? 
 
 Dl Alexandru Bănică  
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut, domnule Bănică! 
 
 Dl Alexandru Bănică 
 Să trăiți! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Bellu Claudiu? 
 Nu este prezent. 

 Domnul Chelan Bogdan? 
 
 Dl Gabriel Bogdan Chelan 
 Prezent. 
 Vă salut! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut și eu! 
 Domnul Ciolac Dan? 
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 Dl Dan Ciolac 
 Prezent.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
 Doamna David Simona? 
 Absentă. 
 Domnul Dumitru Cristian? 
 
 Dl Cristian Dumitru 
 Prezent.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
 Doamna Dumitru Carmen?  
  
 Dna Mihaela Carmen Dumitru 
 Prezent.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Domnul Enescu? 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Prezent, domnule președinte! 
 Bună ziua tuturor colegilor! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader  
 Domnul Gâlcă? 
 
 Dl Adrian Gâlcă 
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
 Domnul Ilie Mihai? 

 

 Dl Mihai Viorel Ilie 
 Prezent, domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Să trăiți! 
 Domnul Ionică Adrian? 
 
 Dl Adrian Ionică 
 Prezent, domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Să trăiți! 
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 Domnul Ionică Eugen? 
 Absent. 
 Domnul Lungu Adrian? 
 
 Dl Adrian Lungu 
 Bună ziua! 
 Prezent, domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bună ziua! Mulțumesc. 
 Domnul Măruntu? 
 
 Dl Nicolae Măruntu 
 Bună ziua! 
 Prezent, domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
 Mai repet o dată. Îl văd logat pe domnul Ionică Eugen, aici. Domnul Eugen 
Ionică? 
 
 Dl Eugen Ionică 
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
 Domnul Meșca Darius Dumitru? 
 
 Dl Darius Dumitru Meșca 
 Prezent, domnule președinte. 
 Cu aceeași rugăminte... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Domnul Neaga Gheorghe? 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
 Domnul Necula Gheorghe? 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
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 Domnul Nică Justinian Feodor? 
 
 Dl Justinian Feodor Nică 
 Prezent. 
 Bună ziua! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Om conștiincios ca întotdeauna. 
 Vă salut! 
 Sărbătoritul, domnul Nistor Marian? 

 
 Dl Marian Tudor Nistor 
 Prezent.  
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Doamna Papuc Rodica, cealaltă sărbătorită? 

 Doamna Petcu Monica? 
 
 Dna Monica Petcu 
 Bună ziua! 
 Prezent, domnule președinte! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Sărut mâna! Mulțumesc. 
 Domnul Pîrvu? 
 
 Dl Ionel Pîrvu 
 Prezent.  
 Să trăiți! 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Și dumneavoastră! 
 Doamna Popovici? 
 
 Dna Elisabeta Popovici 
 Bună ziua! 
 Prezent. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Sărut mâna! 
 Domnul Răducanu Nicușor?  
 Am văzut că este alături de noi. 
 
 Dl Nicușor Răducanu   
 Bună ziua! 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salutăm! 
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  Domnișoara Sprîncenatu? 
 
 Dna Nicoleta Sprîncenatu  
 Prezent.  
 Bună ziua! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bună ziua!  
 Domnul Stoian Sorin George? 

 Nu este prezent. 
 Domnul Horia Victor Toma? Domnul profesor? 
 
 Dl Horia Victor Toma 
 Prezent, domnule președinte! 
 Bună ziua! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Să ne trăiți și dumneavoastră!  
 Domnul Tomoșoiu?  
 Absent. 
 Domnul Tudora Dorin? 
 
 Dl Dorin Tudora 
 Prezent, domnule președinte! 
 Bună ziua! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 O plăcere să vă aud. Nu vă văd, dar vă aud. 
 
 Dl Dorin Tudora 
 Nu mă vedeți? 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Acum, da. 
 Domnul Tudoran Lorin Gabriel? 
 
 Dl Lorin Gabriel Tudoran 
 Prezent. 
 Vă salut, domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Și eu pe dumneavoastră. Toată stima! 
 Și domnul David Viter Andrei? 
 
 Dl David Andrei Viter 
 Prezent. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă salut! 
 Domnule Stoian, observ că ați intrat și dumneavoastră? 
 
 Dl Sorin George Stoian 
 Da. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, colegilor! 
  

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Avem absenți pe: domnul Tomoșoiu, doamna Papuc, doamna David Simona și 
domnul Bellu. Deci, înseamnă că suntem 31 prezenți, dintr-un total de 35, la acest 
moment. 
 Pentru proiectul ordinii de zi, dacă sunt comentarii, vă rog frumos! 
 Eu am aici o singură propunere, de suplimentare. Dacă dumneavoastră aveți...? 
 
 Dl Rareș Dan Enescu    
 Da, domnule președinte, dacă îmi dați voie? 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu    
 În urma întrunirii Comisiei juridice - Comisia 6 -, am convenit să dăm aviz 
negativ la proiectul nr. 20 și anume cel cu ,,constituirea dreptului de superficie” și 
cu propunerea ca, inițiatorul să-l retragă și spre rediscutare în altă ședință.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 
 Dl Alexandru Bănică 
 Domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
 
 Dl Alexandru Bănică 
 La punctul nr. 20 și Comisia 1 a dat aviz pentru amânare, să aprofundeze. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bun. Având în vedere...  
 A intrat și doamna Papuc. Sărut mâna și la mulți ani, doamna Papuc! O plăcere 
să vă fim alături. 
 
 Dna Rodica Mariana Papuc 
 Bună ziua! Mulțumesc frumos! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Suntem 32, prezenți. 



8 
 

 Având în vedere avizele comisiilor, o să propun retragerea acestui punct, în 
calitate de inițiator. 
 Alt punct pe ordinea de zi, vă rog! 
 Stimați colegi, mai sunt alte probleme pentru ordinea de zi? 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog, domnule Nicușor! 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Domnule președinte, nu ar trebui, normal, ca acest Regulament al Consiliului 
județean, să fie aprobat de viitorii membri, de viitorii consilieri? Așa mi se pare mie 
normal. Nu are rost să aprob eu regulamentul, când ei urmează să-și preia peste o 
lună de zile îndatoririle.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Spuneți-mi punctul la care faceți referire, vă rog! 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Aprobarea Regulamentului Consiliului Județean... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Proiectul nr. 10. Observ că avem nevoie de avizele comisiilor 1, 2, 3, 4, 5 și 6. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Comisia economică nu a dat… Comisia 1 nu a dat aviz. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Dacă îmi dați voie, domnule președinte? 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Stimați colegi! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Poate să dea aviz, nu că nu poate să dea aviz. Dă aviz favorabil sau 
nefavorabil, potrivit regulamentului.  
 Eu, ca lider al consilierilor județeni PSD, m-am întâlnit și am discutat despre 
acest proiect de pe ordinea de zi, cu liderul consilierilor PNL și am căzut de acord 
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să mergem mai departe cu regulamentul, urmând să facem amendamentele necesare 
la punctul respectiv.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 Doamna secretar! 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare, valabil la acest moment, 
avem nevoie de toate avizele, favorabile sau nefavorabile, de la comisiile la care au 
fost trimise proiectele de hotărâre.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Nu, avizele... 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Sunt obligatorii.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 ...Trebuie să existe, pozitive sau negative, favorabile sau nefavorabile, trebuie 
să avem avize.  
 Deci, Comisia 1, înțeleg că nu a dat niciun fel de aviz? 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Ba da și anume negativ. 
 
 Dl Alexandru Bănică 
 Am dat aviz, nu negativ… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 Comisia 2? 
  
 Dl Lorin Gabriel Tudoran 
 Nu a trimis avizul. 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Cine este în Comisia 2? Îmi cer scuze! 
 
 Dl Dan Ciolac 
 Domnule președinte! 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
 
 Dl Dan Ciolac 
 Dacă îmi permiteți? 
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 Am avut o discuție cu domnul Rareș Enescu... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Da. 
 
 Dl Dan Ciolac  
 Era vorba de câteva elemente privind componența Comisiei nr. 2, componența 
comisiei juridice. Avizul nu s-a trimis, dar vrem să aducem modificări 
regulamentului, în ceea ce privește numărul membrilor în comisie...  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 
 Dl Dan Ciolac 
 Poate, totuși, nu ar fi rău de luat în seamă propunerea colegului Nicușor, să-l 
lăsăm pentru următorul legislativ. 
  
  Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 Eu o să vă rog altceva. Întrucât avem un proiect important cu Universitatea 
,,Petrol-Gaze”, un proiect unde trebuie să asigurăm cofinanțarea... Au câștigat 1,5 
milioane euro, pentru ceea ce înseamnă... 
 Sărut mâna, doamna Simona! Bine ați venit! Vă trecem prezentă. 
 
 Dna Simona David 
 Bună ziua, domnule președinte! 
 Mulțumesc. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Deci, sunt absenți domnul Tomoșoiu și domnul Bellu. 
 ...Și s-ar putea să facem o ședință de urgență zilele următoare. Economicul încă 
identifică sumele pentru această cofinanțare la ceea ce înseamnă parteneriatul cu 
UPG și putem să-l discutăm peste câteva zile, părerea mea, odată ce avem aceste 
avize.  
 Deci, vă rog frumos! Că sunt favorabile sau nefavorabile, avizele trebuie să 
existe. Așa spune și la Parlament, regulamentul. Ele sunt consultative, dar trebuie să 
existe, da? Cu amendamente, cum le considerați... 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Ok. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bun. Deci, amânăm și punctul nr. 10 pentru... Deci, îl amânăm. 
 Mai sunt alte probleme la ordinea de zi? 
 Vă mai propun eu suplimentarea ordinii de zi cu - ,,Proiect de hotărâre 
privind pregătirea și promovarea proiectului „Restructurarea/Închiderea Centrului 
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de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Maria Vălenii de 
Munte și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii””. 
 Cred că știți subiectul și eu zic că este un lucru bun, să demarăm pregătirea și 
promovarea unui astfel de proiect. Viitorul așa va suna. Desființăm centrele mamut, 
acestea mari și înființăm case de tip familial. Sunteți de acord?  
 V-aș ruga să votăm, așa cum a propus domnul Meșca. Cine este împotrivă, să 
voteze primii și apoi vedem, da? 
 Atunci o să încep. Pentru ordinea de zi. În primul rând, inițiatorul proiectelor 
nr. 20 și nr. 10 a propus scoaterea lor, așadar, nu trebuie vot.  
 Pentru nr. 24, suplimentarea ordinii cu proiectul nr. 24, cine este contra? Văd 
că nimeni. Abținere? Cine este pentru?  
 Toată lumea pentru, înțeleg. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea de ordinii 
zi, cu 33 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult! 
 Acum, proiectul ordinii de zi în integralitatea lui.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Prahova din data de 21 iulie 2020. 

2. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 31 iulie 2020. 

3. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Prahova din data de 07 august 2020. 

4. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 10 august 2020. 

5. Prezentarea Ordinelor nr. 297/25.08.2020 și nr. 298/25.08.2020 emise 
de Prefectul Județului Prahova, privind constatarea încetării, de drept, a unor 
mandate de consilier județean. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 110/2020, în legătură cu asocierea Judeţului 
Prahova cu alte localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul 
Judeţului Prahova, pe anul 2020, în vederea realizării unor obiective de interes 
public - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

7. 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. 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului 
Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” S.A 
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pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 - inițiat de 
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Județului 
Prahova a unui teren situat în comuna Bărcănești, Județul Prahova - inițiat de 
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

10. Proiect de hotărâre privind înființarea, prin reorganizare, a Centrului 
de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, instituție cu personalitate juridică în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - 
inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind înființarea, prin reorganizare, a Centrului 
de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Rozei” 
Urlați, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

12. Proiect de hotărâre privind înființarea, prin reorganizare, a Centrului 
de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Urlați, instituție cu 
personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

13. Proiect de hotărâre privind înființarea, prin reorganizare, a Centrului 
de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, instituție cu personalitate 
juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de 
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Rezidențial 
pentru Persoane-Vârstnice Pensionari Fîntînele din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Fîntînele, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul 
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova.  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Bogdan 
Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 
Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 
Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

17. 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. 

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu din 
domeniul privat al Județului Prahova - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
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19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant  în Consiliul 
director al Fundației „Constantin Stere” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 
județean - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

21. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 
„Restructurarea/Închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Sf. Maria Vălenii de Munte și înființarea de case de tip familial 
și centre de zi pentru copii” - inițiat de inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

22. Diverse. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Primul punct - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Județean Prahova din 21 iulie 2020”. 
 Împotrivă? Abțineri? Pentru? Cine este Pentru? Unanimitate, înțeleg. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Punctul nr. 2 - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Prahova din 31 iulie 2020”. 
 Împotrivă? Abțineri? Unanimitate spun eu, că restul ați rămas ,,pentru”. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 3 - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Județean Prahova din data de 07 august 2020”. 
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Pentru? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 4 - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată, a Consiliului Județean Prahova din data de 10 august 2020”. 
 Cine este împotrivă? Abțineri? Pentru? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult! 
 Pentru că tot am trecut foarte repede prin aceste patru puncte de pe ordinea de 
zi, voiam să vă anunț că am primit informații că va apărea o rectificare de guvern. 
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Ar trebui să anunțați primarii. Înțeleg că se vor acorda anumite sume de bani. Există 
lege în Parlament, acum, va fi votată zilele următoare. Săptămâna viitoare cred că 
va apărea și în Monitorul Oficial. Înțeleg că 0,25 milioane pentru comune; 0,5 
pentru orașe; 0,9 pentru municipii.  
 În opinia mea, aceste sume sunt menite să asigure cheltuielile cu finanțarea 
asistenței sociale și cu ceea ce înseamnă COVID-ul, adică începerea anului școlar. 
Așa cred, vom vedea. 
 Punctul nr. 5 - ,,Prezentarea Ordinelor nr. 297/25.08.2020 și 298/25.08.2020 
emise de Prefectul Județului Prahova, privind constatarea încetării, de drept, a unor 
mandate de consilier județean”. 
 Așa cum bine știți, mai mulți colegi din județ au ales să candideze din partea 
altor partide. Cele două ordine ale prefectului județului fac referire la încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului consilier 
județean, Ardeleanu Vasile și a domnului consilier județean, Pințoiu Toma. 
 Comentarii?  
 Nu se supune la vot. Am luat act. 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Să le mulțumim pentru activitatea lor în consiliu. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am prezentat ordinele.  
 Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale 
Hotărârii Consiliului Județean nr. 110/2020 privind asocierea Judeţului Prahova cu 
localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul Judeţului Prahova pe 
anul 2020 în vederea realizării unor obiective de interes public”. 
 Ați citit proiectul. Vă rog! 
 Dacă l-ați citit, o să observați că este vorba de Mizil, Urlați, Cocorăștii Mislii, 
Șotrile, Telega și am un amendament, aici, pentru Posești. 
 Având în vedere hotărârea prin care s-au alocat... Având în vedere Hotărârea 
nr. 110/2020, se solicită modificarea de la obiectivul inițial ,,Modernizarea rețelei 
de iluminat cu eficiență energetică ridicată - tehnologie LED” - suma 250 mii și se 
propune 20 mii, pentru asfaltarea drumului comunal DC 37. 
 90 mii - ,,Extindere rețea iluminat cu eficiență energetică”. Acesta este 
Poseștiul, cel despre care v-am făcut citire. 
 Cu privire la amendamentul făcut de către subsemnatul, v-aș ruga să avem un 
punct de vedere, iar dacă nu, vă solicit votul. 
 Cine este împotrivă?   
  
 Dl Gabriel Bogdan Chelan 
 Vreau eu să adaug ceva. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog, domnule Chelan! 
 
 Dl Gabriel Bogdan Chelan 
 Deci, la articolul 1, avem pentru Mizil - de la străzi, se duce tot la străzi; la 
Urlați,  de la Spital Orășenesc, tot la Spital; la Cocorăștii Mislii, tot la fel. Numai că 
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la Șotrile, de la ,,Extindere rețea apă potabilă”, care este o necesitate extraordinară 
în comună, se duce la ,,Reparații drumuri”. Solicitarea care a fost făcută de 
administrația locală, cum a fost făcută? Adică... Care a fost logica? Înțeleg că este 
campanie, că vor să facă ceva care să se vadă, dar totuși, oamenii nu au apă! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Cu avizul consiliului local. 
 Noi doar aprobăm solicitările venite din partea consiliului local. 
 Noi... Dacă alocăm niște sume și ei nu dau hotărâre pe sumele acelea, nu vor fi 
folosite. Adică totul stă la baza solicitării venite din partea consiliului local, printr-o 
hotărâre. Ei au adresat solicitarea.  
 
 Dl Gabriel Bogdan Chelan 
 Am înțeles. Eu nu o să pot să votez, o să mă abțin. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. Nu este nicio problemă, vă dați seama, este dreptul 
dumneavoastră. Cu privire la amendament, am vrut să supun la vot.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? 
 
 Dl Gabriel Bogdan Chelan 
 Eu. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Domnule Chelan, este vorba de amendamentul de la Posești. 
 
 Dl Gabriel Bogdan Chelan 
 Îmi cer scuze! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Cine este pentru? 
  
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul, cu 33 
voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Cu privire la hotărâre, în integralitatea ei, cu punctele menționate: Mizil, 
Urlați, Cocorăștii Mislii, Șotrile, Telega și acum și Posești. 
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” și o 
,,abținere” (Domnul consilier județean Chelan Gabriel Bogdan). 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă mulțumesc foarte mult! 
 A intrat și domnul Tomoșoiu alături de noi. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult! 
 Proiectul nr. 7 - pe ordinea de zi -, ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al Județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea 
Consiliului Județean”. 
 Avem avizul comisiilor 1 și 6? 
 Da? 
  
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Da. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bun. 
 Vă rog, doamna Dovîncă sau doamna Eliza, prezentați un pic proiectul privind 
rectificarea bugetului! 
 
 Dna Maria Dovîncă 
 Prin Ordonanța de Urgență nr. 135 din 14 august, de rectificare a bugetului de 
stat, a fost suplimentată suma județului Prahova, cu 4.216 mii lei, dintre care 3.020 
pentru Direcția de Asistență Socială și 1.116 pentru contribuțiile copiilor cu nevoi 
speciale, din școlile speciale.  
 De asemenea, a fost suplimentat Programul pentru elaborarea PUG-urilor la 
nivelul localităților județului Prahova, cu suma de 407,5 mii lei. 
 Au fost semnate două proiecte cu finanțare europeană, respectiv cel de la 
Școala Breaza și Școala Filipeștii de Pădure și aceste obiective din lista de investiții 
au fost transferate pe fonduri europene... 
 A fost disponibilizat proiectul pentru alocarea de echipamente medicale la 
Spitalul Județean. A fost disponibilizată suma de 7.928 mii lei. Din această sumă s-
au repartizat 4.000 mii lei, pentru proiectul de Apă și Canal, derulat de operatorul 
,,Hidro”. A fost suplimentat ,,Programul de reparații la drumuri județene”. A fost 
suplimentat ,,Programul de deszăpezire a drumurilor județene” cu 2.596 mii lei. S-
au alocat 300 mii lei pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie, pentru funcționare. 
S-au făcut modificări în cadrul capitolelor, în ceea ce privește contractele de 
asociere cu localitățile, în ceea ce privește denumiri capitole bugetare.  
 Și cam acestea au fost modificările.  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 
 Dna Maria Dovîncă 
 Și amendamentul. 
  
  Dl Bogdan Andrei Toader 
 Și amendamentul. Mă scuzați! 
 ,,Având în vedere: 

I. Hotărârea nr. 718/27.08.2020 prin care s-a alocat Județului Prahova suma de 
5.030,00 mii lei, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
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bugetul pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de 
calamități, propunem următoarele influențe în bugetul propriu al județului, astfel:    
VENITURI          - 5.030,00 mii lei.                                                                                                                                                           
CHELTUIELI      - 5.030,00 mii lei.                                                                                                                                               
Cap. Transporturi - 5.030,00 mii lei:                                                                                                                                        
- Titlul 20 - „Bunuri și servicii”, din care:                                                                                                                             
Alineat 20.02 - „Reparații curente”                                                                                                                                     
- Consolidare DJ 101 R; 
- Refacere trotuar avariat, pod pe DJ 100 E, comuna Poiana Câmpina; 
- Refacere podeț pe DJ 102 B, în Posești, satul Nucșoara; 
- Consolidare și refacere DJ 100 E, punct „Boncu”, satul Valea Bradului, comuna 
Provița de Sus. 

II. Adresa Ministerului Finanțelor Publice, propunem redistribuirea sumei de 
26,00 mii lei în cadrul cap. 51.02 - „Autorități publice și acțiuni externe”, de la titlul  
10 - „cheltuieli de personal”, alin. 10.01.30 - „alte drepturi salariale în bani” la titlul 
57 - „Asistență socială”,  alineat 57.02.01 - „Ajutoare sociale în numerar””. 

Deci, luăm banii - 26 mii, și îi ducem la Asistență Socială. 
 O să o rog pe doamna vicepreședinte să citească aceste multe amendamente, 
pentru că este foarte mult, sincer, și deja cu masca am și obosit foarte tare. 
 Vă rog, citiți amendamentul! 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 

,,III. Referatul Direcției Tehnice, propunem redistribuirea unor sume alocate 
pentru asigurarea contribuției Consiliului Județean la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere între 
capitole bugetare, precum și între secțiunea de funcționare și secțiunea de 
dezvoltare, astfel: 
        - Cap. 65.02 - „Învățământ”, articol 51.02 - „transferuri de capital”, alineat 
51.02.50 - „transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau 
asociere” se diminuează cu suma de 250,00 mii lei; 
        - Cap. 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, articol 51.01 - 
„transferuri curente”, alineat 51.01.70 - „transferuri acordate în baza contractelor de 
parteneriat sau asociere” se diminuează cu suma de 150,00 mii lei; 
        - Cap. 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, articol 51.02 - 
„transferuri de capital”, alineat 51.02.50 - „transferuri de capital acordate în baza 
contractelor de parteneriat sau asociere” se suplimentează cu suma de 230,00 mii 
lei; 
        - Cap. 84.02 - „Transporturi”, articol 51.01 - „transferuri curente”, alineat 
51.01.70 - „transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere” se 
diminuează cu suma de 50,00 mii lei; 
        - Cap. 84.02 - „Transporturi”, articol 51.02 - „transferuri de capital”, alineat 
51.02.50 - „transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau 
asociere” se suplimentează cu suma de 220,00 mii lei; 

IV. Solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 
propunem rectificarea listei obiectivelor de investiții și a fişelor obiectivelor/ 
proiectelor/categoriilor de investiţii, astfel: 
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        - 44,00 mii lei se alocă pentru obiectivul „Proiectare (Tema proiectare, Studiu 
de Fezabilitate, DALI) pentru proiectul „Restructurarea / Închiderea centrului de 
plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii 
de Munte și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii”; 
        - 9,10 mii lei se alocă pentru obiectivul „Verificare documentații tehnice 
pentru obținere avize solicitate prin CU, verificare Studiu de Fezabilitate și DALI”; 
        - 53,10 mii lei se diminuează programul aprobat pentru obiectivul 
„Restructurare/închiderea centrului de plasament din cadrul CSC Sinaia și înființare 
de case de tip familial și centrul de zi pentru copii”; 

V. Solicitarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, propunem rectificarea 
listei obiectivelor de investiții și a fișei nr. 191 „dotări independente” prin 
diminuarea cu suma de 29,00 mii lei de la obiectivul „monitor angiograf” și 
alocarea corespunzătoare pentru „hota flux laminar clasa II; 

VI. Solicitarea Clubului Sportiv „Activ Prahova-Ploiești”, propunem 
suplimentarea cu suma de 300,00 mii lei la titlul „bunuri și servicii”, alineat 
20.05.01 - uniforme și echipament (5,50 mii lei) și alineat 20.30.30 - alte cheltuieli 
cu bunuri și servicii (294,50 mii lei) prin diminuarea corespunzătoare de la cap. 
55.02 - „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, articol 30.01 - „dobânzi 
aferente datoriei publice interne”, alineat 30.01.01 - „dobânzi aferente datoriei 
publice interne directe”, conform execuției de casă la această dată. 

VII. Solicitarea Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind asigurarea co-
finanțării pentru proiectul „Sistem hibrid de eficientizare energetică folosind energia 
geotermală”, inițiat de UPG Ploiești în sumă de 1.300,00 mii lei, din care în anul 
2020 - 300,00 mii lei și în anul 2021 - 1.000,00 mii lei, propunem: 

- Rectificarea bugetului propriu pe anul 2020 prin diminuarea programului 
aprobat la Cap.55.02 - „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, articol 
30.01 - „dobânzi aferente datoriei publice interne”, alineat 30.01.01 - „dobânzi 
aferente datoriei publice interne directe” cu suma de 300,00 mii lei și alocarea la 
Cap. 65.02 „Învățământ”, titlul 20 - „bunuri și servicii”, articol 20.19 - „contribuţii 
ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public 
local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere”; 

- Rectificarea bugetului estimat pe anul 2021 prin diminuarea programului 
aprobat la Cap. 84.02 - „Transporturi”, titlul 71 - „active nefinanciare”, articol 71.01 
- „active fixe”, alineat 71.01.30 - „alte active fixe” și alocarea la Cap. 65.02 
„Învățământ”, titlul 20 - „bunuri și servicii”, articol 20.19 - „contribuţii ale 
administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public 
local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere”, vărsăminte din secțiunea de 
dezvoltare în secțiunea de funcționare în sumă de 1.000,00 mii lei; 

- Rectificarea bugetului estimat pe anul 2022 prin diminuarea programului 
estimat la Cap. 51.02 - „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 20 - „bunuri și 
servicii” și alocarea la Cap. 84.02 - „Transporturi”, titlul 71 - „active nefinanciare”, 
articol 71.01 - „active fixe”, alineat 71.01.30 - „alte active fixe”, vărsăminte din 
secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei; 

- Programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare și 
fişa obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 102 I - Valea Doftanei; km 35+100 - 
km 37+620” se vor rectifica conform influențelor prezentate și adresei Direcției 
Tehnice.” 
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         Dl Bogdan Andrei Toader                                                                                 
 Da, mulțumesc foarte mult! 
 Sper că mi-ați înțeles gestul și anume, de ce nu am stat să citesc atât de mult. 
 Vă rog, dacă sunt comentarii? 
 Dacă nu, vă supun la vot amendamentul.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul, cu 34 
voturi „pentru”. 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult! 
 Acesta a fost amendamentul.  
 Și acum, hotărârea în integralitatea ei.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.  
 (Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la 
vot.) 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Înțeleg că este unanimitate. 
 
 Dna Georgiana Anca Ardeleanu 
 Eu nu am participat la vot la acest proiect. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Da, mulțumesc încă o dată! Ați spus de la început. 
 Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 
Județului Prahova în AGA la Societatea „Hidro Prahova” pentru aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020”. 
 Proiectul este inițiat de către doamna Ludmila Sfîrloagă, în calitate de 
vicepreședinte. 
 Mandatarea reprezentantului, înseamnă împuternicirea subsemnatului, pentru a 
vota în numele dumneavoastră în AGA la „Hidro Prahova”. 
 Cu permisiunea dumneavoastră, pentru a nu fi într-un conflict de interese, nu o 
să particip la acest vot. Zic că e mai bine, deși este o aberație, din punctul meu de 
vedere, una legislativă… Eu mă împuternicesc pe mine… Dar, am zis să fim siguri. 
 Îl avem aici, prezent în sală, pe domnul Matache, care este directorul 
economic. A fost director la UIP și acum este director economic… 
 În ultimii doi ani, parcă sunteți? Sau trei? 
 
 Dl Florea Matache 
  Patru ani. Din 2016.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Din 2016.  



20 
 

 Dacă aveți întrebări pentru dumnealui, cu cea mai mare plăcere… Cu privire la 
această mandatare, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat. 
Repet, rectificat! 
 
 Dl Florea Matache 
 Rectificarea, dacă îmi dați voie să spun, a presupus o diminuarea  a veniturilor 
și cheltuielilor făcute - 253 mii lei.  La partea de venituri am fost afectați de 
pandemie… În special partea de turism, hoteluri, școli, grădinițe, toate erau... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Nu au mai avut acel consum preconizat. 
 
 Dl Florea Matache 
 Iar la cheltuieli, am diminuat capitolul cheltuieli cu personal cu 1.163.000...   
Societatea, în aprilie și mai, a acordat câte 5 zile de concediu fără plată tuturor 
salariaților și atunci economia de acolo am distribuit-o la alte capitole, partea de 
bunuri și servicii, în special energie, apă... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Deci, 5 zile în fiecare lună, înseamnă cam un milion? 
 
 Dl Florea Matache 
 Da. 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Pe două luni? 
 
 Dl Florea Matache 
 Da. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Înseamnă cam cinci sute și ceva mii de lei. 
 Poate vă gândiți la o diminuare a personalului, dacă vedeți că aveți așa multe 
economii. 
 
 Dl Florea Matache 
 Domnule președinte, dacă facem comparație cu alți operatori din țară, 
ponderea cu salariile, cu cheltuielile de personal, la ,,Hidro”,  sunt cu mult sub ce se 
întâmplă la nivel național... Sunt salariile foarte mici, printre altele, și numărul 
mediu este undeva în jur de 580 de salariați.   
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Cu privire la proiectul nr. 8, care înseamnă mandatarea, vă rog! Comentarii? 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Domnule președinte, îmi permiteți? 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Da, vă rog, domnule consilier! 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Domnule președinte, nu am decât o recomandare. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă ascult. 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Având în vedere că, Consiliul vă împuternicește să reprezentați Consiliul în 
AGA de la ,,Hidro Prahova, ar fi bine să vă și prezentați. Atât am de spus, 
deocamdată. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Vă mulțumesc. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Și eu. 
 Dacă primesc mandat, mă voi prezenta. 
 
 Dl Florea Matache  
 Dar ați fost la toate ședințele… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Da, am fost la toate ședințele, dar... 
 Bine, am înțeles.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Am spus că mă abțin. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
(Domnul președinte, Toader Bogdan Andrei, nu a participat la vot.) 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Proiectul nr. 9,  privind introducerea în domeniul public al Județului Prahova 
a unui teren situat în comuna Bărcănești, județul Prahova. 
 Doamna Barbălată! 
 

 Dna Livia Barbălată 
 Sunt cei 21mp donați, care sunt necesari pentru realizarea sensului giratoriu de 
la Bărcănești 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Firma care ne-a donat terenul la Bărcănești, pentru a edifica sensul giratoriu de 
la DJ 101 D cu 101 G, a finalizat actele, le-am înregistrat și acum trebuie să 
introducem în domeniul județului.  
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 Dna Livia Barbălată 
 21 metri pătrați. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 21 metri pătrați. 
 Să știți că sunt foarte importanți, pentru că fără ei nu realizam acel sens. 
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Proiectul nr. 10 a fost retras. 
 Proiectul nr. 11 (devenit 10) - ,,Proiect de hotărâre privind înființarea, prin 
reorganizare, a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, instituție cu 
personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova”. 
 Îl avem aici, alături de noi, pe domnul director.  
 Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte?  
 Am reținut că doamna Ardeleanu nu va vota acest punct. Domnule director, vă 
rugăm, scurt! 
 
 Dl Viorel Călin 
 Bună ziua! 
 E o problemă strict administrativă. În 2018, Autoritatea Națională pentru 
Persoane cu Dizabilități a emis o decizie, prin care a dispus reorganizarea centrelor 
cu o capacitate mai mică de 50 de beneficiari. Au fost reevaluați beneficiarii și 
conform legislației actuale, trebuie să existe doar două tipuri de centre: de îngrijire 
și de asistență, sau de abilitare/reabilitare. Nu o să mai fie 4 tipuri, cum erau înainte. 
Și toate cele 4 centre care sunt în județul Prahova, cu o capacitate minimă de 50 de 
beneficiari, s-au reorganizat, au obținut avizul de la autoritate și prin hotărâre 
trebuie aprobat cu noua denumire. Și la următoarele 3 centre este exact aceeași 
situație. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc pentru clarificări. Dacă sunt comentarii, vă rog! Dacă nu, vă supun 
la vot. 
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la 
vot.) 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Proiectul nr. 12 (devenit 11) - ,,Proiect de hotărâre privind înființarea, prin 
reorganizare, a Centrului de Abilitare…” 
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 Dl Gheorghe Neaga 
 Domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Deci, la hotărârea anterioară aveam o întrebare. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Acolo, în spatele hotărârii, există o organigramă care arată cam așa: Sunt 14 
persoane de execuție și o funcție de conducere, iar pe organigramă apar un director 
executiv, un director executiv adjunct și un director. Deci, toți unul peste altul, unul 
își dă dispoziție la altul... Lămuriți-mă! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Imediat vă dau răspunsul. Nu m-am uitat, recunosc… 
 Doamna Nușa! 
  
 Dna Elena Ion 
 Este vorba de structura organizatorică din cadrul Complexului Fântânele și nu 
despre centrul despre care s-a discutat acum. La Fântânele avem două structuri, 
două entități în cadrul complexului: acesta pentru care s-a primit aviz - Centrul de 
Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și Centrul Rezidențial 
pentru Persoane Vârstnice - Pensionari. Acolo sunt cele 15 posturi, dar vorbim de 
două entități sub aceeași pălărie: Complex de Servicii Comunitare Fântânele. De 
aceea în structură, în desen, s-a pus mai întâi leadershipul și apoi acea structură 
organizatorică de 15. Deci, doar ca să se vadă subordonarea. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Îmi cer scuze, domnule Neaga! Acei doi directori și anume directorul prim și 
directorul adjunct, sunt domnul Călin, respectiv doamna director adjunctă. 
 
 Dna Elena Ion 
 Exact. 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Deci, se face trimitere la funcțiile de conducere de la Direcție? 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Da. 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Am înțeles, să trăiți! 
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 Dna Elena Ion 
 Da, pentru că avem o direcție generală cu centre rezidențiale și servicii de 
asistență socială. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Domnule Neaga, vă felicit pentru că sunteți foarte atent. Dacă erați și în ultimii 
4 ani… Sau doar la ALDE… Dar acum, aveți o atenție sporită... Oricum, apreciem 
foarte mult. 
 Ați simțit gluma? Sper că ați simțit gluma. Lăsați-o ca fiind o glumă.  
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Domnule președinte, pricep că este o glumă, dar când faci parte dintr-o echipă 
mai mare, trebuie să ți cont de ce spune echipa. 
 Acum sunt de capul meu! 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 Să trăiți! 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog, domnule Nicușor! 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Am și eu o întrebare. Avem în Prahova centre rezidențiale cu un număr mai 
mare de 50 de locuri? Pe domnul director voiam să-l întreb. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Avem. Bineînțeles că avem, suntem un județ mare! 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Ele nu vor intra în această reorganizare? 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Ba da, tocmai. Vă rog! 
 Imediat, vă spune domnul director. Normal că trebuie, că așa este normativul 
european, nu avem ce face. 
  
 Dl Viorel Călin 
 Acestea patru sunt centre cu capacitate mai mică de 50. Celelalte mai mari sunt 
în număr de 7 și ele vor intra într-un plan de restructurare, nu de reorganizare, care 
înseamnă să ajungă la o capacitate de maxim 50 de beneficiari. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Și să avem unele cu 150 de beneficiari și trebuie să ajungem la 50.  
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 Dl Viorel Călin 
 Despre asta și vorbim. Este mai complicat. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Acelea 7. Da, este o procedură mai complicată. Vorbim de Urlați, unde avem 
trei astfel de centre. Două sau trei? 
 
 Dl Viorel Călin 
 La Urlați sunt două centre de capacitate… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Două centre... ,,Steaua” și… 
 
 Dl Viorel Călin 
 ,,Steaua” și C.I.T.O.P.A.H.. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Exact.  
 Adică, domnule Răducanu, trebuie să înțelegeți că noi avem câțiva ani, vreo 
doi, maxim, în care trebuie să restructurăm și nu reorganizăm, restructurăm întreg 
acest… 
 Cred că la Călinești, săraca doamnă vă poate spune, că avea o sută cât...?  
 
 Dl Viorel Călin 
 A plecat de la 235 și a ajuns la 120, acum. Dar la Călinești e un caz fericit... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Avem proiectul. Deci, gândiți-vă că de la 230 am ajuns la 125 și tot continuăm 
să scădem și noroc că înființăm casele tip familial. 
 Bun. Vă rog, domnule Răducanu! 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Am înțeles. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc pentru comentariu. 
 Același proiect cu privire la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități „Casa Rozei” Urlați, instituție cu personalitate juridică în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 
 
 Dl Viorel Călin 
 E aceeași situație.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 E aceeași situație. Este un caz fericit, cu sub 50. 
 
 Dl Viorel Călin 
 46. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
 46 de beneficiari. 
 Dacă sunt comentarii? 
 Dacă nu, vă supun la vot.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Unanimitate, înțeleg. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Proiectul nr. 13 (devenit 12) - ,,Proiect de hotărâre privind înființarea, prin 
reorganizare, a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Urlați, instituție cu personalitate juridică în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova”. 
 
 Dl Viorel Călin 
 Este aceeași situație. 50 de beneficiari - Centrul de Îngrijire și Asistență de la 
Urlați. Este aceeași situație, se reorganizează. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Se reorganizează, bun. 
 Apar posturi noi, dispar posturi? 
 
 Dl Viorel Călin 
 Nu. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Nu? Bine. 
 Vă supun la vot.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? Unanimitate.  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 Proiectul nr. 14 (devenit 13) - ,,Proiect de hotărâre privind înființarea, prin 
reorganizare, a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, instituție 
cu personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova”. 
  
 Dl Viorel Călin 
 Aici vorbim de un număr de 41 de beneficiari. La fel, nu se înființează, nu se 
desființează posturi sau altceva… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bun. Reorganizare. 
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 Vă supun la vot. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru?  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 Proiectul nr. 15 (devenit 14) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare 
pentru Centrul Rezidențial pentru Persoane-Vârstnice Pensionari Fîntînele din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele, instituție cu personalitate 
juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova”.  
 Proiect la care doamna Ardeleanu, iar nu participă… 
 Vă rog!  
 
 Dl Viorel Călin 
 Legat tot de reorganizare, pentru a obține avizul de înființare de la Autoritate, 
ne-au impus să transforăm… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Păi ați spus că l-ați obținut? 
 
 Dl Viorel Călin 
 Păi, a fost obținut, dar aici a fost o solicitare din partea lor. În urma evaluării 
beneficiarilor… Acest centru, de fapt este un complex - are și 14 persoane vârstnice 
și are și 36 de persoane cu dizabilități -, pentru a respecta procentul dintre 
personalul de specialitate și cel administrativ, a trebuit să transformăm trei posturi 
… Cu ocazia aceasta trasnformăm și posturile acestea - două sunt ocupate și unul 
vacant -, și aprobăm și regulamentul de organizare și funcționare. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 Stimați colegi, comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la 
vot.) 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 Proiectul nr. 16 (devenit 15) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 
statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova”. 
 
 Dna Elena Ion 
 A fost organizat un concurs de promovare și este vorba de transformarea unui 
post ocupat, ca urmare a faptului că titularul a fost admis la concurs - din inspector 
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de specialitate debutant, în inspector de specialitate II, fără modificarea numericului 
și fără alte modificări. Statul de funcții - prin transformare.   
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bun. Mulțumesc foarte mult. Ați înțeles, este vorba de o promovare. Aș vrea să 
mai specific un lucru. Acum o lună de zile, aproximativ, am făcut un anunț public, 
cu privire la acel  Ghișeu unic. Este un lucru lăudabil, pe care Evidența Populației  
l-a făcut. Este bine să știe absolut toată lumea că acolo vor găsi tot ceea ce înseamnă 
cărți de identitate. 
 Cu privire la acest proiect, dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru?  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 Proiectul nr. 17 (devenit 16) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 
statului de funcții pentru Muzeul Județean de Științele Naturii”. 
  
 Dna Elena Ion 
 La fel, s-a organizat concurs de promovare și se transformă două posturi 
ocupate - un post de inginer, de la I, pentru promovare la inginer expert și un post 
pe de studii medii, referent, de la II la treapta profesională I, fără majorarea 
numericului și fără alte modificări de organigramă și regulament. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 Comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru?    
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc. 
 Proiectul nr. 18 (devenit 17) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie 
Ploiești”. 

Vă rog, îl avem și pe domnul director aici. Dacă vreți să-i adresați întrebări?  
 
 Dl Gheorghe Alexandru 
 Este vorba despre faptul că prin apariția unui Ordin al Ministerului Sănătății... 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
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 Dl Nicușor Răducanu 
 Am o întrebare pentru domnul director. 
 Am înțeles că la Spitalul de Obstetrică Ginecologie sunt trei cazuri la ora 
actuală de COVID, dar nu s-a stabilit nimic. Personalul care participă acolo, cei care 
au grijă de doamnele bolnave, infectate cu COVID, nu au unde să meargă la toaletă, 
la baie, la grupurile sanitare, decât acolo unde activează ele, nu unde există această 
secție de COVID.  
 Întrebarea mea este: Există pe același palier, în zona unde s-a stabilit recepția 
și cazarea personalului infectat cu COVID, există și un grup sanitar care ar putea fi 
deschis. Din anumite motive și considerente pe care domnul director le cunoaște, nu 
s-a deschis acest grup. Care este motivul?  
  
 Dl Gheorghe Alexandru 
 Am să vă răspund. Informațiile dumneavoastră nu sunt corecte.  
 Pentru persoanele care de atâtea luni de zile sunt gravide, suspecte sau 
confirmate Covid, s-au dedicat două etaje complete, etajele I și II. În aceste două 
etaje, există circuite funcționale distincte: septic-aseptic. Există personal care 
lucrează numai în aceste zone. Se respectă toate normele de prevenire a infecțiilor, 
asociate asistenței medicale. Inclusiv, au fost alocate săli de operații, săli de nașteri, 
săli de terapie intensivă pentru mame-gravide, săli de terapie intensivă pentru nou-
născuți. Toate condițiile au fost asigurate și drept dovadă, nu am avut nicio 
problemă, deși tratăm în mod curent gravide bolnave COVID. Deci, din acest punct 
de vedere, vă asigur că s-au respectat toate regulile de igienă și vă invităm oricând 
pe dumneavoastră să vedeți, la spital, câte eforturi s-au depus pentru a se asigura 
materiale de igienă, atât pentru paciente, cât și pentru personalul medico-sanitar.  
 Vă invităm, repet încă o dată, la noi să vedeți cum stau lucrurile.  
 De asemenea, vreau să vă informez că pentru personalul COVID suspect, 
confirmat, există intrare în spital complet diferită, de cea a persoanelor care sunt 
non Covid.  
 De asemenea, precizez faptul că absolut toate persoanele care ajung la spital, la 
spitalul nostru, trec printr-un filtru, unde sunt verificați cu foarte multă atenție, chiar 
înainte de a ajunge în camera de gardă. Pentru toate aceste situații, avem personal 
echipat corespunzător și circuite funcționale distincte, verificate oricând de către 
inspecția sanitară din cadrul Direcției de Sănătate Publică. De altfel, Direcția de 
Sănătate Publică Prahova a efectuat și efectuează în mod frecvent și este firesc să 
fie așa, controale la noi, la maternitate, pentru că impactul unei infecții de această 
natură este foarte dur, ca să nu spun mai mult decât atât. Așadar, suntem preocupați 
permanent, avem responsabili pe fiecare secție în parte, cu activitatea aceasta de 
tratare a persoanelor COVID și ca atare, eu zic că nu sunt probleme din această 
perspectivă și vom continua cu aceste măsuri.  
 Repet, vă adresez rugămintea să veniți la spital să vedeți cum stau lucrurile în 
realitate.  
 Vă mulțumesc. 
  
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult, domnule manager! 
 Domnul Răducanu, vă rog! 
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 Dl Nicușor Răducanu 
 Domnule președinte, personalul medical este nemulțumit. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 Dacă dorește, eu nu prea l-am înțeles bine pe domnul director, ce spunea acolo, 
pentru că sistemul de audiție este destul de defectuos, dar o să-mi fac timp să ajung 
acolo ca să stau de vorbă cu dânsul… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Perfect. 
 
 Dl Nicușor Răducanu 
 ...Cu personalul medical care este nemulțumit, la ora actuală. 
  
 Dl Gheorghe Alexandru 
 Vă rugăm să veniți să vedeți! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Perfect. Este foarte bine așa.  
 Cu privire la proiectul de pe ordinea de zi, care ar trebui supus atenției și votat, 
vă rog! 
 
 Dl Gheorghe Alexandru 
 Foarte pe scurt.  
 Prin apariția unui Ordin de Ministru, ,,Structura de Management al Calității” a 
fost redefinită, ,,rebotezată”, dacă îmi permiteți, în ,,Structura de Management al 
Calității Serviciilor de Sănătate”. Deci, s-a venit cu această completare, care trebuie 
să apară, atât în organigramă, cât și în statul de funcții.  
 De asemenea, funcțiile din cadrul acestui compartiment, din cadrul acestui 
serviciu, de economist-asistent, au fost transformate în funcții de consilier. În plus, 
am mai avut în vedere, în baza discuțiilor purtate în Consiliul de Administrație al 
Spitalului și despre faptul că, din concursurile repetate organizate pentru ocuparea 
unui post de inginer în cadrul Serviciului tehnic administrativ, nu am reușit acest 
lucru, nu am înregistrat adresa… Am solicitat, și Consiliul de Administrație a 
acceptat, transformarea unuia din cele două posturi de inginer în economist.  
 O situație similară se regăsește și în ceea ce privește postul vacant de medicina 
muncii. Nu există adresabilitate, nu există solicitări, drept pentru care, pentru a 
crește eficiența serviciului medical, am propus transformarea acestui post, în post de 
obstetrică-ginecologie. În final, este vorba despre un post la ,,foc fierbinte”, focul 
fierbinte al spitalului, care este camera de gardă. În orice maternitate, camera de 
gardă este punctul fierbinte și anume, transformarea unui post care este vacant, de 
asistent medical, în post de asistent medical cu studii superioare. După cum știți, în 
ultimii 4 ani, facultățile de medicină au și o secție de asistente medicale, care obțin, 
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după cei trei ani de studii, licență. Avem astfel de solicitări și propunem să 
încadrăm și noi cu o astfel de asistentă medicală. 
 Vă mulțumesc. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
 Și eu.  
 Vă rog, comentarii la acest punct pe ordinea de zi? 
 Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este 
pentru?  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 Proiectul nr. 19 (devenit 18) - ,,Proiect de hotărâre privind repartizarea unei 
locuințe de serviciu din domeniul privat al Județului Prahova” - proiect inițiat de 
către doamna Ludmila Sfîrloagă. 
 Vă rog! 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
  În urma Hotărârii Consiliului județean 23/20.02.2020 s-a constituit Comisia 
specială pentru analizarea cererilor şi formularea propunerilor, în vederea întocmirii 
listei de priorităţi la acordarea locuinţelor de serviciu. S-au depus 3 dosare, comisia 
a constatat că un singur dosar îndeplinește criteriile care au stat la baza acestei 
hotărâri. Celelalte două dosare au fost respinse. Au avut termen de contestație 5 
zile. Nimeni nu a contestat hotărârea comisiei și de aceea, vom supune acum spre 
aprobare.  
 Mulțumesc. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog, comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru?  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Mulțumesc foarte mult. 
 Proiectul nr. 20 a fost scos de pe ordinea de zi. 
 Proiectul nr. 21 (devenit 19) - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant  în Consiliul director al Fundației „Constantin Stere”” - proiect inițiat 
de către subsemnatul. 
 Vă rog, aștept propuneri pentru reprezentantul nostru. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Domnule președinte, dacă îmi permiteți, o propun pe doamna Sfîrloagă, să se 
ocupe și de asta.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Foarte bine.  
 Altă propunere, vă rog! 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Domnule președinte, mă propun pe mine. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă autopropuneți. Foarte bine, domnule Neaga! 
 Trebuie vot secret. 
 Altă propunere? Măcar să avem trei. 
 Domnule Neaga, mă auziți? 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Da. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Ați vrea să facem vot secret, să chemăm consilierii pentru acest aspect? 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Domnule președinte, o amânăm pentru ședința accea pe care o doreați 
dumneavoastră. Asta în cazul în care PSD-ul nu retrage propunerea… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Am înțeles.  
 Deci, amânăm acest proiect ca să putem organiza un vot secret, ca să putem 
vota așa cum spune regulamentul de funcționare.  
 
 Dl Rareș Dan Enescu  
 Dar, domnul Neaga, poate să voteze? Eu întreb... Domnul Neaga, are voie să 
voteze? Mai este membru al Consiliului Județean? 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Până când prefectul nu eliberează un ordin în acest sens și până când partidul 
nu-i solicită prefectului, cred, este de drept aici.   
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Domnule președinte! 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă rog! 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Deci, în fața tuturor colegilor, în primul rând trebuie să vă mulțumesc pentru 
că nu ați trimis scrisoarea aceea... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Observ că-mi mulțumiți! Am înțeles. 



33 
 

 Dl Gheorghe Neaga 
 Și eu vă mulțumesc pentru treaba aceasta. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Să știți că partidul mai și greșește, câteodată. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Cred că o să plece hârtia, atunci, astăzi. 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Nu-i nicio problemă. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Deci, dacă stăm să ne jucăm în plenul Consiliului județean, că așa vreți 
dumneavoastră, este rușinos…! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Dar, eu vă știu un om de cultură deosebit și din acest motiv o să accept să 
facem vot, că mi se pare și normal…  
 Vă mulțumesc. Avem proiectul numărul... Deci, cu acordul dumneavoastră 
amânăm acest proiect. 
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru amânare?  
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Eu sunt împotrivă. 
 
 Dl Gheorghe Neaga 
 Toată lumea. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Nu. Domnul Rareș a fost împotrivă. Doamna Ludmila s-a abținut. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amânarea proiectului de 
hotărâre cu 32 voturi „pentru”, un vot ,,împotrivă” (Domnul consilier județean 
Enescu Rareș Dan) și o ,,abținere” (Doamna vicepreședinte Sfîrloagă Ludmila). 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Proiectul nr. 22 (devenit 20) - ,,Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Programului de transport județean” - proiect inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă. 
 Vă rog, doamnă! 
 

 Dna Rodica Mariana Papuc 
 Domnule președinte, premiteți-mi să nu particip la acest vot! 
 Mulțumesc! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Doamna Papuc Rodica, nu va participa la vot la acest punct de pe ordinea de 
zi. 
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 Doamna Ludmila! 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane, cu modificările și completările ulterioare, consiliile 
județene, au următoarele atribuții: “actualizarea periodică a traseelor şi a 
programelor de transport, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în 
corelare cu transportul public interjudeţean. 
 Prin solicitările primite de la cetățenii Comunei Cocorăștii Colț, care fac parte 
anexă din acest proiect de hotărâre, înregistrate la Consiliul Județean, conform 
tabelului anexat, se solicită actualizarea Programului de transport județean, prin 
introducerea unei stații pe traseul 022 Ploiești - Târgșoru Vechi (Sat Stăncești) - 
Mănești din satul Piatra - intersecția DN1A cu DC 103 pe raza comunei Cocorăștii 
Colț. 
 Deci, lungimea traseului nu se modifică, ci se introduce următoarea stație: 
“Comuna Cocorăștii Colț, Sat Piatra - intersecția DN1 A cu DC 103”.  
 Vă mulțumesc. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Bun.  
 Opinii? Păreri? Probleme? Vă rog! Comentarii? 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Domnule președinte, am și eu o întrebare. Am văzut că și domnul Neaga a 
ridicat o problemă vis-a-vis de perioada de valabilitate a acestui mandat… Câți ani 
este valabil? Peste o lună maxim nu se știe dacă mai există acești...  
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Acești consilieri... Care consilieri, că nu înțeleg? 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Vorbesc de cei care sunt... Presupunem că... Uite, domnul Neaga! Presupunem 
că dânsul va fi mandatat în această Fundație. Ea își continuă valabilitatea și după 
încetarea...? 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Domnule consilier, să știți că ați crescut în ochii mei, extraordinar de mult. Ați 
spus că... Știți de ce a fost propusă doamna Ludmila? Pentru că, în afară de domnul 
Rareș Enescu, este singura care va avea continuitate și în următorul mandat, da?! 
Există o logică. 
 
 Dl Gheorghe Necula 
 Înțelegeți de ce am pus întrebarea? Că așa puteam să mă înscriu și eu, da? Nu 
avea rost… 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Există o logică, da?! 
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 Dl Gheorghe Necula 
 Păi există... 
 Mulțumesc mult de tot, domnule președinte! 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Eu v-am răspuns. Asta a fost logica, cu propunerea... Nu că și-ar fi dorit foarte 
mult să mai preia o atribuție, ci prin prisma faptului că va exista continuitate. Bun. 
 Mulțumesc, dar nu este nicio problemă. Sunt sigur că până la ședința 
următoare, care va fi foarte repede, vom găsi rezolvare și la această problemă. 
 Vă supun la vot.  
 Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru? 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot.) 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă mulțumesc foarte mult.  
 Unanimitate. 
 Proiectul nr. 24 (devenit 21) și apoi avem ,,Diverse”. 
 ,,Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 
„Restructurarea/Închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare ,,Sf. Maria” Vălenii de Munte și înființarea de case de tip 
familial și centre de zi””. 
 Ați înțeles subiectul. Cred că este arhicunoscut. Eu cred că trebuie să demarăm 
aceste proiecte, domnule director, cât mai urgent, să nu fim luați prin surprindere. 
 Aici este pregătirea și promovarea... Eu știu că de aici mai sunt multe etape.  
 
 Dl Viorel Călin 
 Mai sunt multe și sperăm să ne încadrăm până la 1 decembrie. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Păi din acest motiv… 
 
 Dl Viorel Călin 
 Cu ajutorul dumneavoastră... 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Doamne ajută!  
 O să încercăm să le facem. 
 Comentarii?  
 Atunci, vă rog, cine este împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru?  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 
 Dl Bogdan Andrei Toader 
 Vă mulțumesc foarte mult.  
 Punctul  nr. 23 (devenit 22) reprezintă ,,Diverse”. 
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 Stimați colegi, vă ascult. Dacă sunt probleme? 
 Atunci, vă doresc o zi binecuvântată! 
 Eu o să vă propun să ne vedem și live, pentru o ultimă ședință a acestui 
mandat…Abia avem și vot secret… Facem o poză, o afișăm și noi aici... 

 Vă mulțumesc foarte mult. Să ne trăiți cu toții! 
  
 
 Ședința s-a încheiat la ora 16,30. 

 
 
 
 

  Președinte,               Secretar general, 
Bogdan Andrei Toader                                            Hermina Adi Bîgiu  


