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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 11 septembrie 2018, ora 11,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 343 din 

07.09.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 27 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Vasile, Bănică 

Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș 

Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, 

Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Nică Justinian Feodor, Pințoiu Toma, 

Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu 

Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora 

Dorin și Viter David Andrei. 

 Au lipsit următorii consilieri județeni: Ardeleanu Georgiana Anca, Papuc 

Rodica Mariana, Dumitru Cristian, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nistor 

Marian Tudor, Pîrvu Ionel și Tudoran Lorin Gabriel. 

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

Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

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

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

Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dna Luminița Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dl Corneliu 

Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dl Marius Constantin 

Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dl Robert 

Adrian Stănescu, directorul executiv al Direcției servicii și achiziții publice; dna 

Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Elena Ion, 

șeful Serviciului resurse umane; dna Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și 

creanțe din cadrul Direcției economice; dl Viorel Călin, directorul executiv al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și 

reprezentanții presei.  

   

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua, stimați colegi! 

 Îmi cer scuze pentru întârziere. Haideți, vă rog, să demarăm această ședință 

și să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

 

X 

 

X X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Avem o prezență de 28 de consilieri județeni, dintr-un total de 36 validați în 

acest moment.  

Aș vrea încă o dată să mulțumesc celor care ați dat curs invitației pentru 

această ședință extraordinară. Aș vrea, de asemenea, să vă spun motivul ședinței: 

faptul că rectificarea de buget de la nivel guvernamental a venit și trebuie să 

asigurăm salariile pentru ceea ce înseamnă DGASPC - aceasta a fost urgența, 

oamenii neprimind salariile de aproximativ o săptămână și jumătate. 

Noi aveam toate cifrele pregătite, citisem Proiectul de Hotărâre de Guvern 

publicat acum aproximativ trei săptămâni în urmă și eram pregătiți. Astăzi a apărut 

și Decizia de la Finanțe pentru rectificarea bugetară.  

Suma alocată județului Prahova, în majoritatea ei din cote defalcate din 

TVA, este undeva la 35 milioane lei. Pentru asigurarea salariilor la nivelul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, pentru lunile 

acestea, inclusiv luna octombrie, este nevoie de o sumă de aproximativ 18 milioane 

lei. Având în vedere că doar salariile înseamnă 8 milioane lunar, restul însemnând 

cheltuieli cu bunuri și servicii.  

Aș vrea, dacă îmi permiteți, să citesc cele două proiecte de pe ordinea de zi. 

Primul proiect de hotărâre este privind ,,Rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean pe 

anul 2018”. 

Al doilea proiect de hotărâre are în vedere ,,Aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici ai obiectivului de investiții - Consolidare drum județean DJ 

713, zona Km 3+300, Km 3+400 și Km 4+200”.  

În privința celui de-al doilea proiect, aș vrea să vă fac câteva mențiuni: este 

vorba de drumul care duce în Dâmbovița. Este vorba de un proiect în parteneriat cu 

Consiliul județean Dâmbovița, care are ca și termen de finalizare anul acesta, 

drumul efectiv, parteneriatul, finanțat în mare parte de Ministerul Dezvoltării prin 

,,Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Ceea ce noi vă propunem atenției astăzi - este vorba de trei puncte 

nevralgice aș putea spune, trei calamități apărute pe parcursul derulării lucrării, iar 

faptul că drumul va deveni unul circulat, impune, în acest moment, ca noi să 

reabilităm aceste trei puncte, aceste trei zone, astfel încât circulația să se desfășoare 

în condiții normale de trafic, iar siguranța participanților la trafic să fie una 

normală.  

Dacă sunteți de acord cu cele două proiecte pe care vi le-am supus atenției, 

să votăm și ordinea de zi, să fim întru-totul, conform normativelor.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și 

a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 
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2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

ai obiectivului de investiții „Consolidare drum județean DJ 713, zona Km 3+300, 

Km 3+400 și Km 4+200” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În privința primului punct, pe lângă faptul că asigurăm salariile pentru 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, salariile și bunurile și 

serviciile, pentru că și ele sunt foarte importante, materialele sanitare și restul 

cheltuielilor de funcționare, cele cu utilitățile, am prevăzut sumele necesare pentru 

deszăpezire, pentru lunile aferente acestui an, lunile noiembrie și decembrie, o 

sumă de 3,9 milioane. Am prevăzut sumele necesare pentru derularea în condiții de 

normalitate a programului ,,lapte și corn” - aproximativ 7,4 milioane lei, iar restul 

propunerilor noastre au în vedere funcționarea Consiliului județean.     

Doamnelor, vă rog, explicați...!  

 

Dna Eliza Grecu 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

78/2018, privind rectificarea bugetului de Stat, bugetului județului Prahova i s-a 

alocat suma de   41573 mii lei. În consecință, veniturile bugetului județului s-au 

majorat cu această sumă, iar în ceea ce privește cheltuielile, s-au repartizat... suma 

s-a repartizat conform destinației, adică 7,443 milioane pentru programul pentru 

școli al României, respectiv ,,laptele și corn”, încurajarea consumului de fructe și 

legume în școli, 18 800 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, din care 14 mii pentru salariile aferente lunilor... de fapt care se ridică, 

se ia în luna septembrie și luna octombrie și 4 600 pentru bunuri și servicii la 

Centrele de Asistență Socială.  

De asemenea, s-au alocat 13 mii lei - contribuția județului Prahova pentru 

contractele de asociere în vederea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am păstrat 13 milioane pentru asocierile cu localitățile, sume așteptate de 

domnii primari pentru finalizarea unor proiecte de interes local și județean. Această 

repartizare a sumei de 13 milioane va avea loc într-o ședință ulterioară. Noi sperăm 

într-o ședință care poate va avea loc săptămâna viitoare.  

Vă rog, continuați! 

 

Dna Eliza Grecu 

De asemenea, la solicitarea Direcțiilor de specialitate din Consiliului 

județean și a unităților din subordinea Consiliului județean, s-au efectuat 

redistribuiri de sume între articole, alineate și capitole, în funcție de execuția la 

această dată și în funcție de necesarul de fonduri până la sfârșitul anului și de 
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asemenea, în lista obiectivelor de investiții, s-au făcut redistribuiri, tot așa, în 

funcție de realizările la această dată.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Sunt solicitări venite din partea Direcției de Evidență a Persoanelor pentru 

suplimentarea bugetului cu 40 mii, la salarizare.  

Am prevăzut, noi, în bugetul nostru, așa cum v-am menționat la începutul 

anului, sume necesare pentru premierea olimpicilor. Este un proiect la care țin și aș 

vrea să stimulăm elevii din județ, astfel încât să înțeleagă că aprecierea noastră se 

materializează, nu numai moral, ci și fizic, prin aceste premii - un fel de premii de 

excelență acordate olimpicilor prahoveni. Am prevăzut o sumă de o sută de... 

 

Dna Eliza Grecu 

O sută mii lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

...o sută mii lei. Vom discuta, bineînțeles, cu Inspectoratul Școlar Județean 

să vedem care sunt acești olimpici, să vedem și cât ar fi suma - undeva la 500 lei 

per copil sau per profesor care a îndrumat corespunzător elevul. Dar, în cea mai 

mare parte, sumele... ați înțeles: asigurarea cheltuielilor de funcționare la DGASPC 

- 18 milioane; 13 - pentru asocieri cu localitățile; 3,9 milioane pentru  ceea ce 

înseamnă deszăpezire anul acesta și 7 milioane pentru - Programul ,,lapte și corn”. 

 

Dna Eliza Grecu 

S-au alocat Spitalului de Obstetrică Ginecologie  - 300 mii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

300 mii pentru funcționare. V-am spus că acolo, și cred că presa a relatat 

acest fapt, acolo au fost niște probleme, niște cheltuieli mai mari decât au fost 

prevăzute la începutul anului bugetar și datorită creșterii salariilor. Dar prin această 

alocare de 300 mii își acoperă și ajung cu cheltuielile la zi.  

Sperăm, ca până la sfârșitul anului, să mai beneficiem de o rectificare din 

partea Guvernului. Așa s-a discutat, cred că și dumneavoastră cunoașteți acest 

lucru, în luna octombrie. Având în vedere faptul că încasările la nivelul județului, 

față de prognozat, sunt mai mari, chiar mult mai mari, undeva cu 17 milioane lei - 

bani pe care ar trebui să-i primim din partea Guvernului. 

Dacă sunt întrebări?  

Vă rog, domnule!  

 

Dl Eugen Ionică  

Domnule președinte, nu am înțeles... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

…dar să știți că nu este ziua dumneavoastră astăzi.  

Ar trebui să-l lăsați pe fratele...! Ar fi mai corect.  



5 
 

 

Dl Eugen Ionică  

Dar el nu are de zis nimic. Poate zice mai târziu, nu știu?  

Eu am de spus ceva, acum. Nu am înțeles exact, dumneavoastră ați spus 35 

milioane lei că se suplimentează...  

 

Dna Eliza Grecu 

Domnul președinte a spus... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din cote defalcate de TVA. 

 

Dna Eliza Grecu 

...din cote defalcate de TVA și sunt și sume defalcate din venit.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

IVG-ul - sunt veniturile proprii. 
 

Dl Eugen Ionică  

Da, dar și aici sunt 38, și dumneavoastră ați spus 35. Vreau să știu exact care 

este suma - 48 cum e trecut aici sau 35?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

41 este totalul.  
 

Dl Eugen Ionică  

Ne-au virat sau urmează să ne vireze integral banii aceșia? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am primit decizie. Am primit decizie pentru ei. Ne virează. 

 

Dl Eugen Ionică  

Se dau banii integral? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, 41. Dar 35, care este suma cea mai importantă, este din cote defalcate 

din  TVA. 
 

Dl Eugen Ionică  

Chiar 38.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

38? Îmi cer scuze, eu așa am văzut pe Proiectul de Hotărâre de Guvern.  

 

Dl Eugen Ionică  

Cred că... 
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Dna Eliza Grecu 

Da, 31 o dată și 7  mii… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

38. îmi cer scuze! Corect. Aveți dreptate.  

 

Dl Eugen Ionică  

Și pe HG, cum este? E 35, 38? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

38. Eu pe proiect așa văzusem  - 35. 

 

Dl Eugen Ionică  

Mulțumesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru puțin. 

Dacă sunt alte comentarii sau întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Al doilea punct, așa cum v-am relatat, este vorba de cele trei zone 

calamitate de pe drumul DJ 713. Având în vedere faptul că vom finaliza și vom 

recepționa, într-un final, acest drum - 6 kilometri sunt pe raza județului Prahova, 

14 pe raza județului Dâmbovița și din acest motiv dumnealor au fost lideri de 

asociere.  

Am avut o întrevedere cu domnul președinte al Consiliului județean Dâmbovița 

săptămâna trecută. Am stabilit o viitoare întâlnire pentru sfârșitul lunii septembrie, 

începutul lunii octombrie, astfel încât să vedem când vom face recepția și bineînțeles, 

ulterior, să vedem cum administrăm acest drum împreună - tot printr-un contract de 

asociere, pentru că și acest drum va necesita întreținere pe perioada iernii, deszăpezire 

și bineînțeles, întreținere curentă, reabilitări, pentru că, după cum știți, este un  drum 

de munte, un drum greu și care sigur în următorii ani va trebui monitorizat și 

bineînțeles, administrat.  

Suma care a fost alocată pentru aceste trei puncte, care este? 900 mii? Nu 

mai țin minte exact. La indicatori. Din evaluarea domnului Ioniță, cât avem?  
 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Suma totală este 3,9 milioane... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

3,9 milioane. 
 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

...iar pentru anul acesta 900 mii. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Alocăm 900 mii. Uitați! Scria și anul unu - 900 mii. Foarte bine.  

Dacă sunt comentarii, întrebări, pentru acest punct de pe ordinea de zi? Dacă 

nu, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Vă rog, domnul Soiu! 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Domnule președinte, v-aș ruga ca atunci când aveți întâlniri cu președintele 

Consiliului județean Dâmbovița, să ridicați și problema drumului Breaza-Bezdead, 

pentru că pe teritoriul comunei Bezdead există circa un kilometru aproape 

nepracticabil.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Soiu, pentru că vă apreciez foarte mult și știu că aveți dreptate... 

Dacă nu mă înșel eu, în sală este domnul Savin.  

A plecat. Păcat. Dacă spuneați, este nepotul dumnealui, primar la această 

localitate și sunt sigur că ați fi găsit înțelegere și am fi reabilitat foarte repede 

drumul.  

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Eu cred că... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu că iubește și Breaza și își iubește și nepotul.  

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

...eu sunt convins că o să găsiți dumneavoastră înțelegere, în calitate de 

președinte al Consiliului județean.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu știu că este...  

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

V-aș ruga să vă gândiți la acest lucru, pentru că o colaborare în acest sens ar 

fi și în favoarea județului, dar și în favoarea orașului Breaza, care ar putea deschide 

un circuit turistic, mergând prin Bezdead spre Valea Ialomiței.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că știam de starea drumului, știam că nu pe teritoriul nostru este 

problema, ci... 
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Dl Mihail Iulian Soiu 

Problema este la ei.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...pe teritoriul Dâmboviței. Putem discuta. Am avut împreună o discuție 

pentru dezvoltarea turismului, chiar să creăm zonă schiabilă între Dâmbovița și 

Prahova, plecând de la Prahova cu o telecabină și abordând fonduri europene 

pentru realizarea acestui lucru. Chiar am discutat și chiar merită și acest punct 

abordat în discuțiile cu dumnealor.   

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

V-aș ruga foarte mult, pentru că ,,Breaza turistică” s-ar putea dezvolta sau ar 

putea primi mai mulți turiști Breaza, dacă s-ar realiza acest drum, prin Bezdead...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

...mai ales că din Provița s-a realizat - sau Vulturești, nu știu cum se numește 

localitatea - s-a realizat un drum foarte bun către zona Moroieni. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu că la Provița de Sus. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

O altă întrebare aș avea, domnule președinte.  

Apreciez modul dumneavoastră de gândire pentru stimularea elevilor și 

profesorilor cu performanțe. În același sens însă, știți că am mai ridicat problema în 

urmă cu câteva luni, privind școlile fără toalete civilizate.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu mă înșel eu, chiar săptămâna aceasta, doamna Prefect, a avut o 

declarație de presă, în care a menționat localitățile care nu au aviz de la DSP, 

tocmai din cauza acestui fapt, sunt opt la număr - în special localitățile care nu au 

un sistem de distribuție al apei, realizat până la acest moment. Aici vorbim despre 

Șotrile, vorbim despre Provița de Sus, Provița de Jos. Este o situație pe care o 

monitorizăm și care ne preocupă. Până nu vom realiza acest sistem de distribuție a 

apei, degeaba introducem toaletele în clădire pentru că problema este, de fapt, apa.  

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Problema este apa și sursa poate fi locală, din pânza freatică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte dificil, având în vedere faptul că noi avem acțiuni la ,,Hidro 

Prahova”, să explicăm de ce în secolul acesta facem foraje și puțuri, când am putea 
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să avem apă în sistem centralizat pentru localități, cu o sursă controlată, cu stații de 

tratare a apei și așa mai departe, iar în acest ,,Master Plan de apă și canalizare”, să 

știți că sunt prinse și  aceste localități: Provița de Sus cu Provița de Jos - vor 

beneficia de apă în urma finalizării proiectului din surse de la Adunați, prin cădere, 

ceea ce este și normal - nu de la Poiana Câmpina prin pompare, care ar însemna 

costuri mai mari. 

 În aceeași măsură, Șotrile, în acest moment, are pe Programul Național de 

Dezvoltare Locală, licitația în curs pentru sistemul de distribuție al apei pentru 

celelalte două sate unde nu are apă și unde chiar are două unități de învățământ - o 

grădiniță și o școală -, nu știu Lapoș - sincer este o problemă la Lapoș, pentru că 

acolo... pentru a identifica o sursă de apă potabilă, are nevoie de 3 milioane lei, 

pentru că apa este la mare, mare adâncime și altă soluție nu există, iar primăria nu 

dispune la aceste fonduri - trei milioane lei - ca să vadă sursa de apă, ca să o 

identifice, pentru că banii pentru lucrare îi au la dispoziție tot prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală.  

Tătaru are în lucru apa și urmează și canalizarea, deci încercăm să rezolvăm 

și știu că aveți dreptate. În acest secol ar trebui să avem puse la punct toate unitățile 

de învățământ în ceea ce privește avizul de la DSP și în ceea ce privește grupurile 

sanitare în incinta unităților de învățământ. Dar v-am spus că le avem în 

monitorizare, le avem în grijă, dar pașii necesari trebuie derulați.   

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Oricum s-au făcut pași pentru că eu știam de 17 școli... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, sunt 8 care nu au aviz de la DSP. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Dar dacă sunt 8 e bine, e mai bine.  

Vă mulțumesc.   
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru puțin. 

O zi frumoasă! 

Vă rog, domnule Tudora! Îmi cer scuze! 

 

Dl Dorin Tudora 

Am înțeles bine suma pentru studiu - 3 milioane lei? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trei puțuri. Da. 

 

Dl Dorin Tudora 

Pentru studiu? 

 




