ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 12 iulie 2018, ora 15,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 212 din
10.07.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți următorii
26 consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Bănică
Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Enescu Rareș Dan, Gâlcă
Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca
Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor
Marian Tudor, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu
Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Tomoșoiu Adrian și
Viter David Andrei.
Au lipsit: domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova și următorii consilieri județeni: Dumitru Mihaela Carmen, Papuc
Rodica Mariana, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Vasile, Ionică Eugen, Pințoiu Toma,
Toma Horia Victor, Tudora Dorin şi 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 Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic
contencios şi administraţie publică; dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al
Direcției tehnice; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției
proiecte cu finanțare externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al
Direcţiei economice; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al
Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv
adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Daniela Găvan, șeful
Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dna Mariana Petre,
consilier în cadrul Serviciului resurse umane și reprezentanții presei.
La lucrările ședinței au mai fost prezenți următorii: dl Gheorghe
Cristescu, cetăţean al comunei Starchiojd; dl Mihai Stanciu și dl George Bacheş,
cetăţeni ai oraşului Ploieşti.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Bună ziua!
Vă rog să ne ridicăm pentru Imnul naţional!
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X
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Stimaţi colegi, vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi prezenţi la această
şedinţă extraordinară.
Avem un proiect al ordinii de zi cu două puncte, şi anume:
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe
anul 2018;
- Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna
Cerașu în vederea realizării obiectivului ,,Reparație și întreținere drum local Cerașu
- Tabla Buții - Boncuța Măneciu - 25 km – Cerașu”.
Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Se abţine
cineva? Împotrivă?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe
anul 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna
Cerașu în vederea realizării obiectivului ,,Reparație și întreținere drum local CerașuTabla Buții - Boncuța Măneciu - 25 km – Cerașu” - inițiat de doamna Ludmila
Sfîrloagă, vicepreședinte a Consiliului județean Prahova și de domnii consilieri
județeni Dan Ciolac, Rareș-Dan Enescu, Adrian Ionică, Gheorghe Neaga și Cristian
Popescu.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Vă mulțumesc!
Primul proiect - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al județului pe anul 2018”.
Am să o rog pe doamna Eliza Grecu să vă spună.
Dna Eliza Grecu
Propunem rectificarea bugetului, având în vedere că s-a semnat Proiectul
European POCA – am inclus în venituri...
Dl Marius Constantin Nicolae
Capacitate Administrativă.
Dna Eliza Grecu
Capacitate Administrativă de perfecţionare.
...am inclus în veniturile şi cheltuielile bugetului sumele care urmează să
fie încasate de la bugetul de stat şi de la UE, atât la venituri, cât şi la cheltuieli,
suma de 366,48 mii lei.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Şi al doilea punct?
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Dna Eliza Grecu
Al doilea punct, tot la proiecte europene, având în vedere că, noi, pentru
proiectul cu UPU...
Dl Marius Constantin Nicolae
Extindere UPU.
Dna Eliza Grecu
...extindere UPU la Spitalul Judeţean, am asigurat doar partea de
cofinanţare. Până la semnarea contractului avem nevoie de o sumă de 6 700 mii lei,
propunem redistribuirea acestei sume de la ,,Sisteme de apă şi canalizare” - de la
Hidro, pentru moment, până la depunerea cererilor de finanţare şi încasarea sumelor
respective, urmând a se redistribui după ce le vom încasa.
Şi un alt punct: avem un parteneriat cu comuna Ceraşu - pentru drumul
de la Tabla Buţii, 100.000 lei, care vor fi luaţi de la acţiunile culturale privind
Centenarul.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Mulţumesc.
Pentru UPU fac eu o menţiune: faptul că vom câştiga şase - şapte luni,
decât să aşteptăm depunerea şi evaluarea proiectului redistribuind sumele. Ştim că
oricum aceste sume vor veni, dar să câştigăm timp şi de aceea, am preferat să venim
cu şapte luni mai devreme şi să începem licitaţia.
Sunt comentarii la acest punct?
Dl Nicuşor Răducanu
Am o rugăminte. Mai spuneţi o dată ce înseamnă FOCA?
Dna Ludmila Sfîrloagă
POCA.
Dl Marius Constantin Nicolae
Programul Operaţional Capacitate Administrativă.
Dl Nicuşor Răducanu
Capacitate administrativă. POCA.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Să vă spun eu mai pe larg: este vorba de nişte programe de perfecţionare
de care vor beneficia salariaţii Consiliului judeţean, dar, în acelaşi timp, aşa cum
scrie în lege, şi consilierii judeţeni, obligatoriu la primul mandat.
Dl Nicuşor Răducanu
Vă mulţumesc!
Dna Eliza Grecu
Şi mai avem la Maternitate o mică îndreptare de eroare...
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