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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului județean Prahova 
din data de 09 decembrie 2020, ora 13,00 

 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 412 din data de 
04 decembrie 2020, modificată prin Dispoziția nr. 418 din data de 07 decembrie 
2020 ale președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 35 consilieri 
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostol Constantin-Cristian, Apostolache Mihai 
Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 
Bulearcă Marius Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, 
Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu 
Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-
Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana 
Mădălina, Matache Dumitru Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, 
Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Toader Bogdan-Andrei, Tudone Dumitru, Tudora 
Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin. 

A lipsit domnul consilier județean Calotă Emil, motivat. 
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de 

drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al județului Prahova. 
De asemenea, la ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean 

Prahova au participat următorii invitați: dna Alina Georgiana Tincă, directorul 
executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; dna Anna Maria 
Vasile, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Mihaela 
Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției servicii și achiziții publice și dna 
Maria Dovîncă directorul executiv al Direcției Economice.  

 
X 
 

X          X 
 

  
S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova și consilierii județeni: Apostol 
Constantin-Cristian, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan 
Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Chelan Gabriel 
Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru 
Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță 
Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică 
Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru Dan, Măruntu 
Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu 
Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Toader Bogdan-
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Andrei, Tudone Dumitru, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-
Cosmin 

 
X 
 

X             X 
 
 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Buna ziua, stimați colegi!  
Cred că trebuie să depună cineva jurământul. 

  Gata și cu alegerile. Cred că avem un consilier județean care a obținut un 
mandat de deputat, domnul Toader, felicitări.  
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Mulțumesc domnule președinte! 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă felicit și vă urez mult succes, îi felicit și pe ceilalți deputați. Îi felicit pe 
toți, și sunt convins că indiferent de culoarea politică, tot ce ține de județul Prahova 
o să susțină. 
 
  Dl Bogdan Andrei Toader 
  Cu siguranță, mai ales alocările bugetare. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, mulțumim, domnule Toader! 
  Trecem la ordinea de zi, avem un proiect al ordinii de zi pe care aș vrea să îl 
completez… De fapt aș vrea să încep, dacă sunteți de acord cu depunerea 
jurământului de către consilierul județean nou validat și apoi ordinea de zi în 
continuare cu punctul nr. 1 devine punctul nr. 2, punctul  nr. 2 devine punctul nr. 3 
ș.a.m.d.   
  Dacă sunt observații vizavi de această propunere?  
  Dacă nu sunt supun la vot. Voturi împotrivă? Nu sunt. Vă mulțumesc! 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 35 voturi 
„pentru”. 
 
  Dna Hermina Adi Bîgiu 
  Să aprobăm și ordinea de zi… 
 
  Dl Dumitru Tudone  
  Și cu suplimentarea. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, cu tot. Cine este împotrivă? Abțineri? 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat. 
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor unor hotărâri ale 
Consiliului Județean Prahova- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 
   Aviz Comisia nr. 6. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Capitolului XII – 
PROIECTE CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE A JUDEȚULUI 
PRAHOVA – PORTOFOLIUL DE PROIECTE/IDEI DE PROIECTE din ,,Planul 
de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014-2020”- inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra 
dezvoltării economice la nivel regional/județean a proiectului de infrastructură 
rutieră ,,Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura 
Vitioarei, prin „Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului” și a drumurilor 
județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.  
 5. Proiect de hotărâre privind pregătirea proiectului „Reabilitare rețele 
termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în 
alimentarea cu căldură urbană” - Etapa I- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între UAT Județul 
Prahova și UAT Comunele: Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și UAT Orașul Slănic în vederea realizării 
obiectivului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 7. Proiect de hotărâre privind pregătirea proiectului „Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Cocorăștii 
Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 
Orașul Slănic” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 
 8. 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 Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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  Dl Iulian Dumitrescu 
  Da, s-a aprobat ordinea de zi cu noua desfășurare. Care înseamnă că începem 
cu depunerea jurământului și apoi intrăm în ordinea de zi. 
 

 Dl Gabriel Stelu Andrei 
Subsemnatul, Andrei Gabriel Stelu, 
 
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea 

ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Prahova. 
Așa să îmi ajute Dumnezeu!  

 
 Dl Mihai Cristian Neagu 

  Bună ziua, îmi cer scuze domnule președinte, cine este noul consilier județean 
validat, pentru că nu am înțeles absolut nimic. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  E mai bine să îl las pe dumnealui să spună două, trei vorbe… 
 

 Dl Gabriel Stelu Andrei 
Bună ziua! Mă numesc Andrei Gabriel, sunt ploieștean, ieri am împlinit 53 de 

ani. Este pentru mine o onoare să fiu prezent în fața dumneavoastră. Fac parte din 
Partidul Mișcarea Populară din anul 2015, cam 5 ani de zile am activat ca 
vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară. Sunt lector în cadrul Institutului de 
Formare Profesională în Transporturi și sunt foarte hotărât să fac treabă. Sunt pentru 
prima oară în această situație și de aceea nu știu cum decurg treburile. Sunt la prima 
mea luare de cuvânt în fața dumneavoastră. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Vă mulțumim și vă urăm mult succes! 
 

 Dl Gabriel Stelu Andrei 
  Vă mulțumesc și eu! 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
   Să știți că suntem mai mulți care suntem la început în această zonă, în ceea ce 
privește consiliul, chiar destui dintre actualii consilieri județeni. 
  Primele trei proiecte sunt legate. La primul revocăm un proiect adoptat într-
una din ședințele trecute, la al doilea și al treilea practic aprobăm noua formă a 
acestui traseu montan. Avem aviz la primul de la Comisia nr. 6, la al doilea de la 
Comisiile nr. 2 și nr. 6 și la al treilea de la Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.  
  Dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți. Cred că doamna Vasile este aici.  
  Nu sunt întrebări.  
  Atunci citesc primul proiect (devenit nr. 2) - Proiect de hotărâre privind 
revocarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova. 
  Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc! 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 2 (devenit nr. 3) - Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

actualizării Capitolului XII – PROIECTE CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII 
DURABILE A JUDEȚULUI PRAHOVA – PORTOFOLIUL DE PROIECTE/IDEI 
DE PROIECTE din ,,Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 
2014-2020.  

Ca să depunem proiectul în forma asta trebuie să fie prins și în Planul de 
Dezvoltare Durabilă al Județului.  

Dacă sunt observații aici, vă rog? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt. 
Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc. 

 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
La punctul nr. 3 (devenit nr. 4), practic, aici e noul traseu al acestui drum - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării 
economice la nivel regional/județean a proiectului de infrastructură rutieră 
,,Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, 
prin „Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului” și a drumurilor județene DJ 
102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” . 

Practic, cred că diferența o știți, sau… Mai ales cei care au fost la comisie 
uitasem….   

 
Dna Anna Maria Vasile 
Am identificat fonduri mai mari și am introdus și traseul Azuga – Bușteni. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Am avut o discuție și înainte vizavi de traseul Azuga – Bușteni, acum am 

găsit fonduri și era păcat să nu prindem și o ieșire spre Azuga din acest drum. El, 
cred, avea doar o ieșire spre Bușteni, practic sunt două ieșiri dinspre munții Baiului, 
una spre Azuga și una spre Bușteni. 

Dacă sunt observații vă rog?  
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Am eu o întrebare domnule președinte. Când estimați că se va putea circula 

pe acest drum? Știu că este o întrebare care nu ține neapărat de dumneavoastră … 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Pot să vă spun. Noi acum aprobăm, noi dăm drumul la SF, că am găsit 

finanțare pentru SF, și după ce avem SF-ul putem să ne ocupăm de procedurile de 
licitație. Ele ar trebuie să se termine până la sfârșitul anului și de la anul să ne 
apucăm de lucru. Acesta nu este un drum care să dureze mai mult de doi ani de zile 
în lucru. Aș putea să zic un an dar ar părea prea… Doi ani ar fi un termen rezonabil. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Mulțumesc! Întrebarea era, de fapt, mă interesa să văd dacă îl terminăm până 

la finalul mandatului? 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
Evident, tot ce începem acum ne dorim să terminăm până la finalul 

mandatului. Și există posibilități, ca să explic așa. Adică poți să scoți tot drumul la 
licitație sau poți să scoți trei bucăți. Și atunci trei bucăți, trei constructori, altă forță 
altă viteză. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Mulțumesc!  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc! Pot să supun la vot dacă nu mai sunt alte observații? 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
Vă mulțumesc! 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Trecem la punctul nr. 4 (devenit nr. 5)  de pe ordinea de zi. Este un proiect 

de hotărâre privind pregătirea proiectului „Reabilitare rețele termice aferente 
SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură 
urbană” - Etapa I. aviz comisiile nr. 1, nr. 6, și nr. 7. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Bună ziua! Aș avea eu aici o rugăminte.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Doamna Vasile, veniți aici ca să mai… 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Da, este bine să vină doamna Vasile. 
Doamna Vasile, în expunerea de motive se specifică foarte clar urgența, 

având în vedere faptul că proiectul trebuie depus până la 31.12.2020 , așa scrie. 
 
Dna Anna Maria Vasile 
Așa este. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am studiat ghidul, și scrie foarte clar, 31.12.2021. Doamne ferește! - e bine 

să îl pregătim, e bine să îl aprobăm, este vorba de pregătire, dar e formularea 
nefericită. Adică haideți să ne grăbim că este 31.12.2020, dar, de fapt, în ghid spune 
31.12.2021. 

 
Dna Anna Maria Vasile 
Am să verific, dar știu că există un corrigendum care specifică că perioada 

este 31.12.2020.  
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
S-a deschis în septembrie, dacă nu înșel, pe 03. 09. 
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Dna Anna Maria Vasile 
Așa este, este adevărat, dar în momentul în care…. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Vă rog eu să verificați. Nu am o problemă, dar pentru corectitudinea datelor, 

vă spun că am studiat, 31.12.2021. 
 
Dna Anna Maria Vasile 
Mulțumesc! Am înțeles, am să verific. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Și eu vă mulțumesc! 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Deși ar fi cam lung totuși, dacă l-ar ține deschis până în 2021 ar însemna că… 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunt foarte greoaie aceste proiecte și din acest motiv… Pentru că știți, sunt 
anumite localități, le știe și doamna Vasile, și cred că din acest motiv se lasă, astfel 
încât dacă ei nu vor cheltui, sau dacă alții vor și vor rămâne fonduri să se poată 
depune și alte proiecte. Plus că, multe dintre aceste rețele nu au ridicări topo, nu au 
actele juridice, situația juridică la zi și cred că din acest motiv s-a…. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 El nu este un proiect ușor de făcut. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 
 Exact. Doamne ajută! - e bine venit, e bine că s-a deschis axa pe POIM, e 
bine că trebuie să depunem și noi. Poate și Ploiești-ul se gândește că trebuie să 
refacă, acolo, întreg sistemul. Din punctul meu votul îl aveți fără probleme, doar cu 
acest amendament. 
  

 Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumim! Dacă sunt observații, alte observații? Nu sunt. Dacă sunt voturi 

împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc! 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Mai avem un… Se știe și valoarea la acesta? 
 
Dna Anna Maria Vasile 
Da, în principiu da. Peste 100 și ceva de milioane.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
La punctul nr. 5 (devenit nr. 6), avem un proiect de hotărâre privind 

încheierea unui parteneriat între UAT Județul Prahova și UAT Comunele: 
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Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și UAT Orașul Slănic în vederea realizării obiectivului „Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova” . 

Aici știți că, practic cred că se închide pe 17 decembrie Axa cu alimentarea 
de gaze, vorbim de toată Valea Slănic-ului. Intenționăm, pentru că se va închide pe 
17 pentru ca după aceea să se deschidă din nou sesiune la anul, probabil în februarie 
sau martie, intenționăm să mai facem și alte parteneriate cu zona spre Măneciu și în 
partea aceea spre Mizil - Baba Ana și toată zona aceea. Știți că este nevoie, știți că 
tot județul își dorește asta, suntem județul găzarilor cu o grămadă de localități fără 
gaze. Când spui cuiva… 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Domnule președinte, Baba Ana știu că și-a depus singură, dacă nu mă înșel.  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Nu, încearcă să depună. Am zis Baba Ana ca zonă. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Da, am înțeles. E vorba de Colceag și de localitățile limitrofe. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Practic noi avem probleme pe zona Valea Slănic-ului, mai avem puțin pe 

zona aceea… o parte din Breaza, Provițele și mai avem în zona Mizil probleme cu 
alimentarea cu gaze. Dar sunt foarte multe localități.  

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Mai este o zonă, și știu că vor să se asocieze în zona Urlați, Iordăcheanu, 

Gornet Cricov.  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Da, la Iordăcheanu așa este, domnul Neagu este… 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Acolo este vorba doar de extinderi de gaze. Acolo sunt gaze. Aici vorbim de 

magistrale, vorbim de faptul că trebuie dusă magistrala și apoi distribuția… 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Aici magistrala practic… sunt niște discuții, au fost, suntem în discuții cu 

Trans Gaz. Ei trebuie să ducă până la Dumbrăvești magistrala și… 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Nu până la Vărbilău? 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Nu, până la Dumbrăvești e discuția acum. E același… adică tot în zona aceea 

o duce, Dumbrăvești sau Vărbilău. Nu este așa avizul dat de ei?  
 
 



9 
 

Dna Anna Maria Vasile 
De Transgaz? Ba da, este avizul dat de Trans Gaz. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Îmi cer scuze, în ce stadiu ar fi discuțiile? Pentru că de fapt vorbim de o 

magistrală nouă nu de continuarea uneia.  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Discuțiile sunt în stadiul următor: ei urmează să prindă în planul de investiții, 

să propună CA-ului de la Trans Gaz și  CA-ului de la Trans Gaz să aprobe. Sau 
Ministrul Economiei care este, care va fi, să aprobe. Cam așa este procedura. 
Deocamdată suntem în discuții cu Trans Gaz, ca ei să prindă în planul de investiții, 
exact bucata aceasta de care avem nevoie. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Ok, mulțumesc!  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Cu plăcere! Dacă mai sunt… Nu sunt. Atunci supun la vot proiectul de 

parteneriat. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc! 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  

 La punctul nr. 6 (devenit nr.7), proiect de hotărâre privind pregătirea 
proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”. 

Deci, am făcut parteneriatul, acum pregătim proiectul.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc! 

Proiectul a fost aprobat. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  

 La punctul nr. 7 (devenit nr. 8), avem un proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub 
autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2020. 

Este cel de Spitalul județean, de acela vorbim, nu? 
Practic, pe final de an, în general, se mai găsesc bani pe la ministere. Am 

identificat o finanțare de un milion patru sute de mii… 
 
Dl Eugen Ionică 
1.349.000 și noi avem 154…  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Da, noi trebuie să punem 10% și ei ne dau diferența până la…. Dintr-un 

milion patru sute noi trebuie să punem 10% și ei ne dau diferența. Cred că cei de la 
comisie știu mai bine poate, nu am văzut referatul.  
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Dl Eugen Ionică 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți? 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Vă rog! 
 
Dl Eugen Ionică 
Este vorba de sumă cu o finanțare de 1,5 milioane la care trebuie să punem 

155 mii lei, reprezentând fix 10 %. Iar ministerul pune la dispoziție 1349000 lei. 
Acești bani se vor duce pe un aparat super performant de radiografii pentru sala de 
operații, sunt 2 ventilatoare de ultimă generație și încă câteva…. 

 
Dl Iulian Dumitrescu  
10 monitoare. 
 
Dl Eugen Ionică 
Da, 10 monitoare. Am intrat cu ea pentru că dacă nu intram cu ea astăzi nu 

primeam finanțare, noi avem termen până la ora 17,00 să se ia toate semnăturile și 
să parcurgă și proiectul la Ministerul Sănătății. De aceea am intrat cu ea așa de 
repede.  

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Practic, de la Ministerul Sănătății ne au zis că până pe 10 pot. După aceea 

trebuie să trimită spre Ministerul Finanțelor ce bani au consumat, ce nu au consumat 
și de aceea este urgența pentru data de astăzi. Dacă sunt alte întrebări? 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Aș avea eu o întrebare. Observ că este domnul director Nica, acolo. Tirul 

funcționează?  
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Este domnul Eugen Ionică. 
 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Am crezut că este domnul Nica, l-am confundat după voce. Dar să știți că de 

trei săptămâni nu funcționează TIRUL. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Îmi cer scuze! Dar pe domnul Nica cum credeți că îl putem avea în Consiliul 

județean, pentru că noi am încercat să mergem la dânsul și nu ne-a onorat cu 
prezența, să-l întrebăm ce ar mai avea nevoie, în calitate de voluntari. 

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Eu îl convoc dacă credeți că la următoarea ședință trebuie, și înțeleg că 

trebuie.  
Și dacă există vreodată, ca să rămână și o chestie stabilită, dacă dintre 

consilierii județeni doresc să vină cineva de la vreo subordonată, oricând îi chemăm 
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și și dincolo de ședințe dacă sunt discuții de purtat cu managerul spitalului sau cu 
oricine din subordinea noastră, vă rog să nu ezitați, îi chemăm că ei trebuie să 
asculte de noi nu noi de ei. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Tocmai în ideea asta am și întrebat.   
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Acum nu este, dar la prima ședință… Și oricum, de câte ori apare ceva care 

ține și domeniul dumnealui, voi stabili cu staff-ul să nu mai lipsească. E mai corect 
așa. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Rugămintea era să îl întrebați dumneavoastră despre TIR, care nu 

funcționează de trei luni de zile, de trei săptămâni, îmi cer scuze. 
 
Dl Eugen Ionică 
Dacă îmi permiteți aș vrea să intervin! Domnul Toader, știți foarte bine că 

domnul Nica, directorul de la Spitalul Județean a mai făcut o secție de COVID, la 
secția Interne 2, care a fost transformată în secție COVID, este vorba de 105 paturi 
suplimentare. Acum secția este populată și cu asistenți medicali, infirmieri și 
medici, astfel încât tot serviciul pe care îl vom face va fi la un nivel superior și la o 
capacitate sporită. Cred că putem să răspundem și am răspuns la ceea ce ați întrebat 
dumneavoastră. Da, se va repara și acel TIR, astfel vom găsi soluția să mărim 
capacitatea de tratare. Mulțumesc!  

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Întrebarea domnului Toader nu a fost aceasta. A fost de reparație. Noi știm 

câte spitale, cred că am și spus destul de multe în campania aceasta vizavi de paturi 
și de toate acestea. Îl voi întreba, domnule Toader, am să îl rog să vă și sune.  

 
Dl Bogdan Andrei Toader 
Mulțumesc, ar fi în regulă să îmi dea un telefon. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Sigur. Și rămâne stabilit ca pe viitor când avem despre Spitalul județean ca 

domnul Nica să vină și el aici cu noi.  
Dacă nu mai sunt întrebări aș supune la vot acest proiect de hotărâre. Dacă 

sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. În unanimitate. Vă mulțumesc! 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Bine că s-a terminat și cu campania, avem multă treabă pentru acest județ. 

Mult succes tuturor și nu uitați, când sunt discuții de purtat cu oricine din 
subordinea noastră nu ezitați! 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Înainte să încheiem, domnule președinte, aș mai avea eu o întrebare pentru 

dumneavoastră. Ați primit în data de 23.10, o informare și o solicitare referitoare la 
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Centru de plasament pentru copii cu nevoi speciale din Filipeștii de Tîrg. De la 
doamna Botezatu Măndița, în data de 23.10 v-a fost trimisă această solicitare. De 
fapt, doamna respectivă vă solicită să inițiați toate demersurile necesare pentru 
înființarea unui internat școlar pe lângă Centrul Școlar de Educație Incluzivă din 
comuna Filipeștii de Tîrg. 

 Pe scurt, noi avem șase școli speciale în județul Prahova și absolut niciuna 
dintre acestea nu dispune de un internat. Copii cu astfel de probleme care nu pot fi 
încadrați la educația de masă, au nevoie și nu pot face naveta de la domiciliu la 
școala respectivă. Și nu știu exact în ce stadiu sau dacă, mă rog, ați luat în 
considerare solicitarea doamnei Măndița?  

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Bună ziua! Referitor la această cerere urmează să purtăm o discuție cu 

doamna, în sensul că cererea, să vedem și noi care este motivația în spatele ei, dacă 
există necesitatea și oportunitatea, dacă există solicitări din partea aparținătorilor și 
părinților pentru a putea pleca motivat la această investiție, ca să nu facem o 
investiție la care să ne uităm ulterior și să nu fie funcțională, operațională. 
Mulțumesc! 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Bine, eu am înțeles că solicitarea are trei pagini. Cred că ați citit-o, ți lecturat-

o și cred că este destul de bine motivată. Adică absolut toate punctele de acolo chiar 
le-am văzut cu ochii mei și… 

 
Dl Dumitru Tudone 
Da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Ca să concluzionăm. Deci, dacă este necesară 100%, o să o facem și cred că o 

să avem, domnule Neagu, o discuție vizavi de asta ca să știți exact și etapele, înainte 
să venim cu ea în fața consiliului. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Bine, eu trebuie să mă întâlnesc săptămâna viitoare din nou și…. 
 
Dl Constantin Răzvan Constantin 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți? 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Vă rog. 
 
Dl Constantin Răzvan Constantin 
Chiar eu am fost ieri acolo la invitația doamnei Botezatu, pentru că eu sunt în 

Consiliul de administrație al școlii respective, am discuta cu dumneaei, am aflat 
punctul de vedere, l-am încunoștințat pe domnul vicepreședinte Tudone despre 
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discuția de ieri și a rămas ca domnul vicepreședinte va purta o discuție. Știu că și 
dumneavoastră ați purtat cu noi o discuție și se va asigura tot suportul în măsura în 
care va fi și o cerere, astfel încât să realizeze benefic acel internat.   

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Când va fi discuția, domnule Neagu dacă vreți să participați sunteți bine venit 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Bineînțeles. Ceea ce vreau eu să spun este că există deja o cerere și este foarte 

bine motivată. Adevărul este că, dincolo de această chestie, chiar are sens domnule 
președinte, pentru că avem șase școli speciale, niciuna, niciuna nu are internat. 

 
Dl Iulian Dumitrescu  
Sunt total de acord și de aceea vreau să vă invit la discuția cu doamna, că, 

până la urmă, este o chestie care prinde bine tuturor. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Perfect. Mulțumesc! 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Vă mulțumesc! O zi bună, numai bine și abia aștept să ne mai vedem la 

următoarea ședință. Sper să se termine și cu această pandemie, ca să stăm liniștiți în 
sală ca să putem să dezbatem mai mult. 

Mulțumesc, la revedere și o zi bună! 
 
Ședința s-a încheiat la ora 13,40. 
 

 
 
 

PREȘEDINTE,            SECRETAR GENERAL, 
  Iulian Dumitrescu                                Hermina Adi Bîgiu 

 


