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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 14 decembrie 2018, ora 13,00 
 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 468 din 

13.12.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 29 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, 

Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, 

Ionică Adrian, Ionică Eugen, Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, 

Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Pințoiu Toma, Popovici Elisabeta, 

Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma 

Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Tudoran Lorin Gabriel. 

A lipsit doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnii consilieri 

județeni: Ionică Ion, Meșca Darius Dumitru, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Soiu 

Mihail Iulian și Viter David Andrei. 

 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 Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 

economice; dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dl 

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

dna Luminița Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dl Marius Constantin Nicolae, 

directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Magdalena 

Daniela Muscalu, directorul executiv - Arhitect șef; dna Eliza Grecu, directorul 

executiv adjunct al Direcției economice.  

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl Alexandru Andron, 

șeful Serviciului transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice, dna 

Mariana Petre, consilier în cadrul Serviciului resurse umane, precum și primari, 

viceprimari ai unor unități administrativ teritoriale din județ. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

          Domnilor, pentru că este o ședință de îndată și pentru că am promis colegilor 

că nu va dura mai mult de 15 minute, nu mai începem cu intonarea Imnului de stat.  
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          Săptămâna aceasta, pe data de 11, am primit prin Hotărâre de Guvern o sumă 

de bani pentru a fi repartizată către localități. Menționez că nu pot să păstrez din 

această sumă niciun leu la bugetul Consiliului județean.  

          De ce mi-am dorit să veniți cu toții?  

          Doamne ferește, nu...! 

          Mi-am dorit din două motive: în primul rând, să-i cunoașteți pe domnii 

consilieri județeni - pe cei prezenți.   

 O să-i ridic pe grupuri politice. Am auzit că nici măcar domnii primari de la 

PNL nu cunosc consilierii județeni PNL și nici măcar primarii PSD nu cunosc 

consilierii județeni PSD. Nu mai spun că de la ALDE nu avem pe nimeni în sală. 

 Este Măgureni-ul? Este. 

 

   Dl Gheorghe Iordache 

 Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știam că sunteți cel mai serios dintre primarii ALDE.  

 Și acum o să-i ridic în picioare imediat, să-i cunoașteți pe absolut toți.  

 De ce am vrut eu să veniți? Domnilor, eu cred că dumneavoastră nu sunteți 

atenți la adresele pe care noi vi le transmitem și este păcat. V-am solicitat arierate și 

programe de dezvoltare pentru anul 2018.  

 Aș vrea centralizatorul. Doamna Eliza, centralizatorul! 

 Mulți dintre dumneavoastră nu ați răspuns adresei. Unii dintre dumneavoastră 

ați răspuns pentru anul 2019. Așa ați citit în adresă!  

 Aș vrea să vă citesc și primăriile cu arierate. Și de ce aș vrea să citesc 

primăriile cu arierate? Pentru că nu mi se pare normal să avem arierate. E un caz 

special Bușteni-ul. La fel Florești-ul, despre care am cunoștință, dar... 

 Băicoi-ul are arierat pe dreptate, de la fostul primar, dar e arierat, dar nu-i 

normal să avem lucrări neplătite cu mai mult de 120 de zile. Nu avem bani să le 

facem, nu le facem. 

 Cei de la Bușteni au avut o situație că le-a luat banii Finanțele. Dar nu-i 

normal, stimați colegi, pentru că dacă eu aș plăti arierate, ceilalți primari, anul viitor, 

ar face arierate și dumnealor, că vine cineva la sfârșitul anului și ne... 

 V-am spus că sunt două cazuri: Florești-ul care are 178 mii, dar e o situație 

aparte, cu o sentință judecătorească - nu are vină omul - și Bușteni-ul, dar restul...  

 Eu nu înțeleg - Azuga - 509 mii. E domnul primar aici, pentru că eu nu știu de 

unde are arierat de 509 mii? 

 Că mai există o factură de 28 mii lei, ca la Apostolache, dar v-aș ruga frumos, 

avem atâta bugetul, ne asigurăm funcționarea, nu vă învăț eu. Majoritatea sunteți 

primari de atâtea mandate. După funcționare, vedem dacă putem să ne cumpărăm 

mașină de spălat sau frigider. 

 Deci, cei care nu au răspuns la adresă, înseamnă că nu au nevoie de bani. 

 Aș vrea centralizatorul acela, Eliza!  

 Și vă citesc: Baba Ana - nu a răspuns, nu vrea bani. Eu am spus că poate are 

nevoie de bani și am alocat 80 mii. O să vă supun atenției, domnilor consilieri 

județeni -, a spus că nu vrea. O să vă supun atenției redistribuirea acelei sume.  
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 Balta Doamnei. Bălțești - nu a răspuns adresei, nu a considerat că este 

importantă și astăzi mă suna dacă pot să-i dau mai mult.  

 Doamnă, astăzi? Am o întrebare: doamnă, nu am primit nici pe fax, nici pe e-

mail, nu există număr de înregistrare de la Consiliul județean. Dacă eu vreau bani de 

la Ministerul Dezvoltării, atunci mă duc și îmi iau număr pe adresă și sunt sigur că 

am depus-o în termen. Mie îmi apare că nu ați trimis. Fără supărare. 

 

 ..................................................................................................................... 

   

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și fără supărare.  

 Știți de ce am vrut să vină domnii primari? Domnule dacă vrei bani, vii și 

ceri! Că eu așa fac. Eu am fost la București ca să primesc sumele acestea și o să vă 

spun de ce sunt mai supărat și pe dumneavoastră și pe finanțe. Dar vă spun imediat, 

că am pierdut niște bani. Ieri, Hotărâre de Guvern cu toate localitățile care nu aveau 

bani pentru funcționare au primit bani. Singurul județ - Prahova, din ce cauză: am 

primit adresă de la UNCJR - Uniunea Consiliilor Județene, să spunem repede de ce 

avem nevoie pentru funcționare: lemne, carburant, salarii - unde se necesita, și a 

răspuns doamna Dovîncă. L-a sunat pe domnul Chircu: „Domnule Chircu, sunt 

localități cu probleme în Prahova? Nu sunt”. 

 Toate au primit, localitățile care au solicitat, noi am primit... Ne-au sărit.  

 Din 42 de județe, că includem și București, noi nu am primit, pentru că mai 

erau niște sume pe care le primeam și acestea vi le dădeam pentru dezvoltare, pentru 

că noi, Consiliul județean, nu putem să vă dăm sume pentru funcționare, pentru 

salarii, pentru... Chiar dacă vi le dăm acum, noi vi le dăm pentru dezvoltare. Ce 

faceți dumneavoastră cu ele? Vă dezvoltați.  

 Ați înțeles bine, domnule primar de la Drăgănești. Se vede că sunteți primar 

din 1992, dar sunt supărat.   

 Domnilor, faceți adrese scrise și nu-l mai sunați pe domnul Chircu, pentru că 

domnul Chircu vă spune: da, da, da, iar apoi uită. Dacă rămâne scris, când noi, sau o 

altă instituție îi solicită sumele, atunci o să apară: Posești, nu și-a plătit dările, 

viramentele către bugetul de stat pentru angajați, Apostolache - la fel. Adică vă 

ajutam altfel, banii aceștia v-i dădeam în plus față de... Adică nu-i duceați să 

acoperiți...  

 

 ......... ........................................................................................................... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, v-aș ruga frumos. Uitați, singura doamnă, singurul primar, a fost 

doamna primar de la Tătaru, despre care știam că a făcut adresă că nu are bani de 

salarii, de acum două luni de zile. A spus că: ,,Domnule, o să vină sfârșitul anului și 

nu o să reușesc să-mi achit”.  

 Mie mi-ați spus că vă descurcați cu un miliard - menționez. Așa ați spus 

dumneavoastră, am ținut cont de ce mi-ați spus, am vorbit personal. Am văzut și 

adresa cu 428 mii. V-aș ruga frumos, ca anul viitor, cei de la finanțe... Oricum se 

anunță un an bugetar mult mai bun pentru toată lumea, inclusiv pentru Consiliul 
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județean, inclusiv pentru primăriile mici. Domnule primar Machițescu, 

dumneavoastră aveți o situație favorabilă, nu vă comparați... Dumneavoastră, 

Văleni-ul.  

 

 .................................................................................................................... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dezavantajăm localitățile cu populație mică. 

 Acum o să citesc.  

 Bertea - nu a răspuns adresei, i-am trecut eu ceva.  

 Bărcănești - vă spun ceva, cu părere de rău, nu i-am trecut, știu că are și destul 

de mulți bani. 

 Brebu - nu mi-a răspuns. 

 Cerașu, Chiojdeanca, Ciorani - au răspuns ieri. 

 Cocorăștii Colț - domnul Bardaș, să știți că a spus că renunță. I-am repartizat 

eu la Gornet, domnule primar, pentru că mi-ați făcut adresă dimineață. 

 Domnilor, eu mai mult decât să mă duc la București să cer bani, pentru 

dumneavoastră și pentru județul Prahova - eu nu am cum. Ce investiții derulez eu să 

sprijin localitățile e altă problemă, dar dumneavoastră în comunități știți mai bine 

decât mine - pentru că  o să ajungem la acest punct, domnule Răducanu -, ce aveți 

nevoie. 

 Și pentru că am spus că durează 15 minute și nu...  

V-aș ruga ca anul viitor, când vom solicita, din nou, să ne spuneți cu ce 

proiecte sau cu ce putem să vă ajutăm, să răspundeți solicitărilor noastre, pentru că 

nu le facem de plăcere sau de dragul de a le face. Nu cred că este cineva din această 

sală care nu a primit de la Consiliul județean, anul acesta, câtuși de puțin, nu știu, în 

total cred că se adună 200 mii, 400 mii, 600 mii - nu e primarul de la Boldești, 

pentru care am finanțat un spital cu 800 mii - doar spitalul.  

 Consider că este un sprijin destul de bun pe care vi-l acordăm cu toții și de 

asta am vrut să vină consilierii județeni, să-i cunoașteți.  

Și acum aș vrea să se ridice, nu știu, care are prezența mai bună. Văd că PNL-

ul stă mai bine la prezență. Domnul Nistor de la Câmpina, domnul Ciolac, domnul 

Eugen Ionică, doamna Simona David - soția domnului primar David, domnul 

Adrian Ionică, domnul Tudoran, domnul Cristian Dumitru, domnul Răducanu, 

domnul Măruntu, nu v-ați încadrat bine la grup, doamna Popovici, domnul Tudora, 

domnul Necula.  

Domnilor, mai sunați-i și pe dumnealor: domnule, am o problemă. Dacă 

cineva vine și îmi spune, sau cineva..., se mai pot duce la Finanțe, mai pot discuta în 

grupuri, pot veni aici, mă trage de mânecă.  

Eu știu că veniți... Uitați - domnul primar de la Iordăcheanu, știu că are o 

problemă cu apa, nu a reușit cu bazinele acelea. Se străduiește cu autorizația, cu 

PUG-ul. Eu știu la fiecare localitate și ce proiecte au, dar ar trebui și dumneavoastră 

să vedeți... 

Domnul primar de la Telega, săracul, are probleme cu curentul, cu drumurile, 

cu alunecările, cu consilierul de la PSRO (Partidul Social Românesc) - e grea 

localitatea. Și Vâlcănești-ul... 
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Lungesc prea mult discuția, că mi-am adus aminte că m-am dus să fac 

campanie cu domnul primar și am mers pe o stradă unde jumătate din populație era 

plecată sau nu mai locuia acolo - nici nu știu -, cred că o să desființăm comuna, o 

unim cu Cosminele.  

Domnule primar de la Azuga, de unde aveți datorie 509 mii arierate? 

 

..................................................................................................................... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 E vorba de TVA-ul acela despre care mi-ați spus că nu l-ați plătit  la vânzare-

cumpărare și a venit finanțele și v-a cerut TVA-ul? 

 

Dl Ciprian George Barbu 

 De la fostul primar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 De la fostul primar, dar nu știm care fostul, pentru că au fost mai mulți 

,,foști”.  

 

Dl Ciprian George Barbu 

Domnul Purcaru. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 De la domnul Purcaru - este corect? Atunci, au fost realizate mai multe 

vânzări de terenuri în Azuga. Știu. V-am alocat până la urmă 100 mii. Ce faceți 

dumneavoastră, pentru dezvoltare cu ei...  noi așa am spus la toată lumea.  

 

 ..................................................................................................................... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cei care nu au trimis, da.  

 Consilierii, și îmi cer scuze! Doamna Carmen Dumitru - fostă directoare la 

Schuller, domnul Justinian Nică – fost membru PDL, fost inspector școlar adjunct, 

domnișoara Sprîncenatu - de o lună de zile consilier județean. Pare bătrân, dar nu 

este, domnul Neaga. Domnul Horia Toma - a împlinit astăzi 50 ani de Inspectorat 

Școlar Județean. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a împlinit 50 ani - glumesc. 

Domnul Enescu Rareș, domnul Sorin Stoian, domnul Bănică - fost subprefect. Îl 

cunoașteți pe domnul Ilie de la Electrica, tovarășul Pințoiu, domnul Daniel Sepși. 

Domnul director de la ANIF, Ardeleanu, domnul Tomoșoiu. Doamna Ardeleanu 

Georgiana - v-ați așezat pe rândul greșit, trebuia în față - atâția bărbați și nu v-au 

cedat și dumneavoastră locul. Pe domnul Cristian Dumitru l-am prezentat și l-am 

prezentat și pe domnul Gigi Necula.  

 Dacă am omis pe cineva - îmi cer scuze!  

 Acum, o să vă citesc sumele, pentru că așa este frumos, spre a le aproba, 

pentru că am stat până la ora șase aseară, și dacă cineva mă va întreba: de ce? Vă 

spun sincer că am o explicație. 
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 Adunați - am vorbit cu domnul primar, 80 mii. A spus că are primăria în lucru 

- modernizare e mult spus -, reparații curente la primărie, are facturi, poate să 

cheltuie banii anul acesta.  

 Albești Paleologu - știu că mi-a cerut 300 mii, am luat în considerare că l-am 

ajutat cu sensul giratoriu mai mult decât am promis, i-am dat aproape 4 miliarde din 

8 și am spus că acum îl ajut cu mai puțin - 50 mii.  

 Aluniș - 250 mii.  

 Vă dau explicațiile, dar doar primilor. Pe urmă, vă spun. Mă întrebați 

dumneavoastră dacă vreți. 250 mii pentru că are în lucru un pod și pentru că nu a 

primit PNDL-ul, trebuie să finanțeze apa din surse proprii - 30 miliarde.  

 Apostolache - am vorbit cu domnul primar, i-am mărit și dumnealui suma, 70 

mii pentru ce ați spus dumneavoastră și 28 mii - în total aveți 90 mii. Știu că ați spus 

că mai aveați puțin acolo.  

 Aricești Rahtivani - zero. Nici nu a solicitat, nici nu are nevoie, nici nu vrea.  

 Acum am ajuns la Baba Ana - eu pusesem 50 mii. Întrucât erau alocați către o 

primărie PNL. Grupul PNL, dacă știți de un caz unde...? 

 

 .................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 I-am mărit - are 150 acum.  

 Domnilor, vă las pe dumneavoastră. Eu vă spun, vă las puțin să discutați, dar 

trebuie acum pentru... Acum vă citesc. Deci 50 mii îi aveți. 

 Balta Doamnei - 70 mii, pentru că i-am dat două parteneriate, am venit cu 50 

mii și i-am dat mai puțin. Acum i-am dat 70 mii. 

 Bălțești - 100 mii. M-a sunat, avea 50, i-am mai dat 50 - și i-am dat 100 mii. 

Știu că are un arierat, domnul primar. Nu sunt de acord cu arieratele. Ar fi bine să 

cunoașteți acest arierat de 226 mii - la funcționare 144. Dacă i-ați mai da 50 mii, și-

ar acoperi tot arieratul la funcționare - ca să știți. Arierat înseamnă peste 120 zile.  

 Este treaba dumnealor.  

 Bănești - mi-a solicitat 115 mii, atâta i-am dat. Nu pot să dau mai mult decât 

mi-au solicitat. 115 mii - a spus că îi cheltuie, atâta mi-a cerut. 

 Bărcănești - v-am spus că nu mi-a cerut, nici nu am știut ce nevoie are - 

sincer. 

 Bătrâni - și aici este un caz. Domnul primar are multe nevoi. Vreau să vă spun 

că nu a dat nici indemnizația pentru handicap în localitate. Nu i-au ajuns sumele - să 

știți. Eu i-am spus 70 mii, dar este un caz unde are și o lucrare pe AFM - 

cofinanțarea cu 25% i-a mâncat cam toți banii. Are o situație dificilă. E și localitatea 

mică, nu primește sume la începutul anului destul de mari, dumnealui are undeva la 

600 mii-700 mii bugetul pe tot anul. Este o localitate foarte mică și necăjită și cu o 

lucrare importantă.  

 Aici, domnule primar, dacă tot am discutat, vă rog eu frumos, dacă știți că nu 

aveți de unde...  Știu, 2010, știu domnule primar, știu că oricum vă străduiți și o 

duceți deja de 4 ani de zile lucrarea, chiar se străduie domnul primar și îl apreciem, 

dar dacă nu aveți bani de cofinanțare nu vă antamați cu 25%, 30%, că nu aveți. 80 
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miliarde, cât are lucrarea, 27%, faceți calculul cât vine, la un buget de 6 miliarde. 

Păi, ar trebui să nu consume nimic vreo 3-4 ani, ca să poată să asigure cofinanțarea.  

 Berceni -  a fost doamna primar la mine, ieri. Astăzi este să semneze un 

contract cu fundația dumneaei, la București, este foarte mulțumită, îi ajung bănuții, 

100 mii. 

 Boldești Grădiștea - vă spun că nu știam nimic de Boldești Grădiștea. Nici nu 

știu dacă a răspuns. Nu, nu a răspuns. Am pus 50 mii. Dacă vreți să îi modificați sau 

nu, eu știu că este o localitate săracă și are nevoie de orice sprijin.  

 Vă spun că am făcut aseară și am stat până la șapte. Trebuia să facem ședința, 

pentru că altfel nu mai pot să modifice bugetul, să facă... de asta nu știți sumele, nici 

consilierii mei nu știu, pentru că am stat singur în birou până la șase și ceva, până la 

petrecerea angajaților Consiliului județean.  

 Megem mai departe. Blejoi - aici am insistat eu pentru asfaltarea de la 

Republicii - 350 mii.  Nu folosește banii pentru absolut nimic, decât pentru ceva ce 

este al Consiliului județean. I-am alocat 50 mii într-o ședință, ne-am asociat și acum 

pot să-i dau și bani.  

 A făcut-o, dar doar o bandă, pentru că încredințarea directă merge doar până 

la 400 mii, anul viitor mai poate să mai facă.  

 Brazi, Bucov, Brebu - nu am dat nimic. 

 Călugăreni - 80 mii.  

 Cărbunești - 50. Să știți că și domnul primar de la Cărbunești a luat un 

„iluminat” pe AFIR și ar avea nevoie de vreo 100 mii pentru partea..., să dea banii 

pentru a putea să i se returneze. Ceptura 80 mii - e cam puțin, dar știu că nu a avut 

foarte multe probleme anul acesta, dar puteam mai mult. 

 Cerașu - 100 mii, Chiojdeanca - 70 mii, Cocorăștii Colț a renunțat la bani - v-

am spus, Cocorăștii Mislii - 150 mii, are la fel lucrare pe AFM – canalizare cu 25%, 

Colceag 120 mii - domnul primar a spus că are acoperișul la Căminul Cultural și 

este dat deja în lucru.  

 Cornu - domnul primar mi-a solicitat, a știut să citească adresa - 2,1 milioane.  

 Au fost trei primari care m-au impresionat: Sinaia - și o să vedeți că i-am dat 

300, sau 400 mii - nici nu știu -, Florești și Cornu. Au știut să citească adresele. 

Sinaia mi-a cerut - 1,5 milioane, Cornu - 2,1 milioane și Florești - 1,6 milioane. Au 

știut.  

 

 Dl Alin Ioan Moldoveanu 

 1,5 milioane 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și un 1,5 milioane - așa este domnule primar -, 1,5 milioane mi-ați cerut și 

dumneavoastră de la Poiana Câmpina. 

 Domnul primar de la Cornu a spus în felul următor... 

 Au fost 5 primari în Prahova, care au lucrări pe Programul Național de 

Dezvoltare Locală, care au dus facturi și nu au mai primit banii, pentru că s-a ajuns 

la gradul de 80%, și acum trebuie să dea dumnealor bani - e vorba de Tomșani și 

Cornu -, deci trebuie să dea bani anul viitor returnându-se banii în buget. Deci, 
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plătesc de la dumnealor și li se întorc banii și au spus dacă putem să-i ajutăm cu 

asta, deoarece constructorul a executat lucrarea dar.... 
 

 ..................................................................................................................... 
  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Poftim? 

 La PNDL? 

 Le mai scădem din sumă atunci. Nu. Deci Cornu l-am trecut cu 250. 

 Cosminele - are o școală cu toaleta în curte și fără centrală termică care să 

funcționeze la parametrii. Am spus să dăm la Cosminele, pentru centrală. Am rugat 

pe domnul primar să facă o evaluare - 130 mii a venit. 

 Drajna - 100 mii, ca să dea la Spitalul de TBC, parcă e spitalul. Avea acolo 

arierate 60 mii și am mai dat 40 mii. 

 Drăgănești - a solicitat 100 mii. Știu și pentru ce, domnule primar.  

 Dumbrava are lucrare de gaze - 200 mii. Vrea să facă extindere în Zănoaga. 

Nu știu dacă e domnul primar aici? 

 Dumbrăvești - 130 mii. Cred că atât mi-a și cerut sau mi-a cerut mai mult. 

Știu că a fost un primar care mi-a fundamentat chiar. Dumbrăvești, nu 161, domnule 

primar, v-am dat 130.  

 Filipeștii de Pădure - nu mi-a răspuns la adresă și nici nu cred că a dat curs 

invitației. Nu ați avea ce să faceți cu banii. 

 Doamne ferește! -, vă respect, să știți. Sunteți niște oameni sinceri, care spun 

adevărul. 

 Filipeștii de Târg - am considerat eu, parcă nu mi-a răspuns nici Filipești-ul, 

dar am considerat eu că sigur are nevoie. Nu, mi-a solicitat 280 mii - îmi cer scuze 

domnule primar, cred că este în sală, pentru că l-am văzut la intrar. Dar din cei 280 

mii ați spus așa:  - că știu că am analizat aseară la dumneavoastră -, ați spus lucrări 

în continuare și nu lucrări noi. Deci, aveți deja facturi neplătite. Nu se încadrează la 

arierate, e doar restanță. Am pus 100 mii.  

 Fîntînele - am pus 70 mii.  

 Florești - am pus 178,5.  Am pus doar 178, da... 

 Fulga nu a răspuns - i-am pus 60 mii. 

 Gherghița - nu a răspuns, dacă nu mă înșel. I-am pus 500 mii. Am luat în 

considerare faptul că v-am mai dat pentru gaze, atunci, la parteneriat și am spus că 

acum nu pot să exagerez. 

 Spuneți! 
 

 ..................................................................................................................... 
  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și am spus că vă dau ăștia 70 mii - 50 de acolo și vă mai dau încă 20 mii.  
 

 ..................................................................................................................... 
  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cât pierdeți din parteneriat? 

 



9 
 

 ................................................................................................................... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Toți banii? 

 SF-ul am spus că vi-l face.  

 Eu am vorbit cu domnul Ivan ieri, pentru SF.  

 

  .................................................................................................................. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nici eu nu am nicio vină că i-ați pierdut. Eu vi-i aloc. 

 

 ................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Gorgota - am discutat cu domnul primar, a fost corect.  

 O să revin - văd ce rămâne la sfârșit. 

 178,5 mii - atât a spus dumnealui. Am vorbit, a fost un om corect, a spus că 

are pe ce să-i cheltuiască anul acesta.  

 Gornet - a spus că are niște întârzieri și nu mai zic - 150 mii.  

 Gura Vadului - 50 mii.  

 La Gornet Cricov aș vrea - e domnul Primar? Nu este. Are 60 mii propuși, dar 

are o lucrare de cadastru. 

 Gura Vitioarei - a spus domnul primar că s-a desființat Consiliul local, 

degeaba le dăm bani, pentru că nu are ce face cu ei.   

 Iordăcheanu - domnule primar, mi-ați răspuns ceva la adresă? 

 

 Dl Constantin Safta 

 Azi am răspuns.  

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Aseară nu răspunseserăți. V-am alocat doar 30 mii.  

 Banii aceia - 3 miliarde, i-ați cheltuit pe parteneriat?  

 

 Dl Constantin Safta 

 Am făcut Studiul de fezabilitate pentru continuarea lucrării în comună. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Continuarea canalizării care nu există.  

 Nu, dar ea există, ca să o continuați.  

 

 Dl Constantin Safta 

 Poate ne mai dați din ce rămâne. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Era important bazinul acela, păcat că nu s-a realizat.  
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 Bun, să trecem mai departe.  

 Izvoarele - 140 mii. 

 Jugureni - 100. 

 Lapoș - cam puțin la Lapoș, este puțin, sincer, și au probleme - localitate 

săracă. 

 Spuneți, domnule primar.  

 

 ..................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am citit. Jugureni - 100.  

 

 Dl Constantin Mărcoceanu 

 Domnule președinte, aveam o datorie, vorbesc pe bani vechi... nu ni s-a 

decontat de Consiliul județean , banii s-au retras pentru că nu am avut justificare. 

Era achitată de acum un an de zile, dacă ni se dădeau banii. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule primar, dumneavoastră spuneți că aveți această plată de un an de 

zile? Mie nu îmi apare la arierate. Orice datorie care este mai veche de trei luni de 

zile...  - știți că există un program unde apar toate cheltuielile -. Știți cum se numește 

- pentru că eu cred că-l folosiți cu toții, nu?  

 

 Dl  Constantin Mărcoceanu 

 ... nu am facturat, pentru că acum am terminat-o... 
  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, dar eu vă întreb: e achitată sau e neachitată? 

 

 Dl  Constantin Mărcoceanu 

 Neachitată.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Discuția mea cu dumneavoastră a fost pentru iluminat - 100 mii. Atât mi-ați 

spus, ca să dați drumul și când vi se returnează acești bani, 100 mii, îi duceți la apă.  

 Deci, ar fi problema cu Lapoș. 

 Trec puțin mai departe la Lipănești - 50 mii și aici am o explicație pentru 

domnul primar. Aveți PNDL-ul nou. Nu pot să fiu pentru unii mumă. Așa am 

explicat și domnului Bălănescu, că și dumnealui are iluminat și i-am spus - 80 mii 

este de ajuns. Are PNDL nou, 12 la dumneavoastră sau mai mult un pic și 5 

dumnealui. Nu pot.  

 

 Dl Robert Viorel Nica 

 E bine așa, domnule președinte. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Măgurele nu a prins PNDL nou și are 100 mii. 
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 Măneciu nu are nimic.  

 Mănești nu are nimic. 

 Măgureni - are 200 mii. Domnule primar, dar să știți că nu este drept. Știu, nu 

cheltuiți 100 mii din parteneriate - știu și de asta v-am dat, ca să ..., la fel am făcut și 

la domnul Machițescu. Exact la fel, dar nu-i corect față de colegii care reușesc să-i 

cheltuie, dar vă rog eu, dacă vă alocăm banii... Știu. Și data trecută ați pățit la fel cu 

autorizația dată de doamna Iatan pentru modernizare... Ați vrut să anvelopați 

clădirea aceea -știu, dar luați banii pentru ce puteți să-i cheltuiți, dacă aveți o 

lucrare... 

  

 .................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Posești... 

 Domnule primar, orice mi-ați spune dumneavoastră... 

 

 ................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 A avut o anvelopare și a cerut autorizație la anvelopare și dumnealui a crezut 

că reușește să-și ia autorizația, nu și-a mai luat autorizația și a pierdut banii.  

 Anul trecut, nu anul acesta.  

 Predeal Sărari. 

 Domnule primar, sunteți aici?  

 

 Dl Eugen Toader 

 Da. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ați răspuns la adresă? 

  

 ................................................................................................................... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Predeal Sărari - 70 mii. 180 mii... 70.  

 70, cei 30 îi ducem la Lapoș. Lapoșul are și el probleme. Unde este Lapoș? 

Nu e domnul primar? Puneți 50 la Lapoș. Iau eu de la Predeal Sărari 30 mii.  

 

 .................................................................................................................. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu există PNL și PSD, există primari și primării.  

 Ariceștii Zeletin - 50 mii. Am spus prima dată. Mă scuzați, domnule primar! 

 200. Nu am zis?  

 Eliza, cât are Ciorani? 200 - domnule primar. Ați spus că faceți drumul  

județean. 
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Mă scuzați dacă omit pe cineva, să mă trageți de mânecă că mă pierd.  

 

 .................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 N-am zis Bertea? 

 70. Am zis că n-ați răspuns, dar v-am dat 70, că m-am gândit că aveți lucrarea 

aceea să asfaltați.  

 

 Dl Aurelian Boghici 

 Nu am înțeles. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 De asta v-am spus să fiți atenți la adresă.  

 Posești. Puchenii Mari nu a răspuns, nici parteneriatul nu l-a cheltuit.  

   

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Predeal Sărari, Provița de Jos - am vorbit cu domnul primar Dumitrescu și i-

am spus 70. La Provița de Sus că sunt similare ca și probleme, am pus 80.  

 Pucheni - nimic. 

 Râfov - 125, atât a cerut, atâta i s-a dat. 

 Salcia - 80. 

 Sălciile, unde e domnul primar?  

  

Dl Bogdan Andrei Toader  

 Am sărit peste... 150, domnule primar. V-am și spus.  

 Salcia 80. Stați că...,  

 30 - puțin și la Sălciile.  

 Secăria - 100.  

 Sîngeru - 200. 

 Surani. A venit domnul primar? - 75 mii. Nu mi-a răspuns la adresă domnul 

primar. Nu, Surani mi-a răspuns 75 mii, atât a răspuns, atât i-am dat. Scuze! 

 Șirna - 100. 

 Șoimari - 80. 

 Șotrile - am discutat cu domnul primar, mi-a spus că are nevoie pentru 

deszăpezire. Cât mi-ați spus, domnule primar?  

 

 Dl Daniel Bogdan Davidescu 

 Cât puteți. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, ați spus vreo 40 mii. Și a fost corect. Să știți că la fel mi-a răspuns 

domnul Dumitrescu de la Provița de Jos și mi-a spus că are nevoie pentru 

deszăpezire și i-am dat pentru deszăpezire - i-am dat 70. Bine, e pentru dezvoltare, 

dar la asta avea dumnealui... 

 Ștefești - 50. A răspuns domnul primar de la Ștefești la adresă?  
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 Dl Vasile Tăbăraș 

 Da. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și cât ați cerut, domnule primar?  

 

 Dl Vasile Tăbăraș 

 Aveam nevoie de 50 mii. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ați răspuns 50, domnule primar.  

 Talea - 70.  

 Și acum, întrucât am citit aproape pe toată lumea, unde sunt probleme? 

 Mă iertați! 

 Târgșoru Vechi - 90, are mulți bani Târgșoru, Tătaru - 100.  

 Teișani - nu mi-a răspuns.  

 Telega - 100. Atâta ne-a spus domnul primar. A zis cam 120 și i-am dat 100. 

Așa mi-ți răspuns. V-am sunat personal.  

 Tinosu nu mi-a răspuns. Este aici? Nu. 

 Tomșani - mă scuzați! Tomșani, la fel ca și Cornu - l-am trecut cu plata la 

PNDL - 200 mii.  

 Vadu Săpat - 80.  

 Valea Călugărească - 300.  

 Valea Doftanei - 130.  

 Vărbilău - 200.  

 Vâlcănești - 80.  

 Azuga - 100, Boldești - 200, Breaza - 200, Bușteni - 500, Comarnic - 200, 

Plopeni - 200, Mizil - 140 - atâta mi-a cerut, dacă nu mă înșel, Sinaia - 300. Domnul 

primar are în grijă drumul de la Cotă și la Spital, poate anul viitor, îi dau 500, Slănic 

- 150, Urlați - 150 și Văleni - 300, Băicoi - 500 - are 380 arierate, de la Centrul 

nostru de la Liliești. 

 Păulești - 200, îmi cer scuze!  

 Scorțeni - 200, mă scuzați! M-am uitat acum - e 200 - Scorțeni.  

 Păulești - 200 și Scorțeni - 200. 

 

 ...................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog!  

 Bătrâni, da. Domnule primar! 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Domnule președinte, avem o problemă cu mediul. Este o problemă pe care nu 

știu să o rezolv. Vin dintr-un mediu care nu avea nicio legătură cu administrația 

publică... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Altcineva, care consideră?  

 Vă rog, domnul primar de la Iordăcheanu!  

 

 Dl Constantin Safta 

 Avem de plătit arierate. Mi-ați dat 30, mi-ar trebui 70. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iordăcheanu, are dreptate, are 6 mii lei arierate - 60 milioane vechi. Așa îmi 

apare.  

 

 ..................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vreți să-i dați la Iordăcheanu 6 mii?  

 

 Dl rareș Dan Enescu 

 Dacă putem să suplimentăm la Ștefești. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și de unde luăm? 

 

 .................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 La Lapoș am luat de la mine și am dat 50. 

 30? Spuneți! 

 Nu, domnilor, spuneți care aveți probleme cu adevărat, că... 

 

 .................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule primar de la Blejoi? 

  

 .................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 73 - e Fîntînele. Sincer, atât mi-a solicitat, am adunat și 73 mi-a dat.  

 

 ..................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

În afară de doamna primar de la Tătaru, mai este cineva care are probleme 

majore?  
 

 ..................................................................................................................... 



15 
 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Chiojdeanca are probleme cu asistenții? Păi, și v-am dat. Cât v-am dat? 100  

mii? 

 

 Dl Gheorghe Baba-Iana 

 Cu asistenții am probleme. Și am și notificare de la ei că nu am plătit CAS-ul. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ați scris la finanțe?  

  

 Dl Gheorghe Baba-Iana  

 Da, am adresa la mine. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Arătați-mi adresa! 

 Aveți aici 20 mii. Deci aveți 42 mii. Și? 

 

 Dl Gheorghe Baba-Iana 

 Restul trebuie să punem noi. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Trebuie să votăm. Un minut. Vă propun mai întâi să aprobăm ordinea de zi, 

pentru că v-am citit-o cu acest punct - repartizarea sumelor. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ 

teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului județean Prahova pe anul 2018 - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei toader, președintele Consiliului județan Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mai fac o  propunere. Din ceea ce v-am citit eu, domnule primar de la 

Blejoi - aveți 350 mii. Pot lua 50 mii să dau la doi colegi mai săraci?  

 

 Dl Adrian Dumitru 

 Mai tai din asfaltul acela... Tocmai am cumpărat un teren de la PETROM 

SERVICE. Sunt sărac. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exact. Așa le-am spus și eu. Deci sunteți fericit. Deci putem.  

 Domnule primar, întrucât nu veți putea asfalta până la începutul anului viitor, 

sunt sigur, și vom ține cont de sacrificiu, să mai dăm doamnei primar de la Tătaru 

30 mii, primărie săracă, și 20 mii la Chiojdeanca.  
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 Dl Adrian Dumitru 

 300 mii ca să pot să fac rectificarea. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 300. Dacă spuneți și de unde o să luăm , că eu m-am gândit de unde să iau, că 

știam că o să accepte, dar aș spune și de unde să luăm și să dăm, nu am nicio 

problemă. Eu aș putea să vă propun de la cei care nu mi-au solicitat, nu au venit la 

ședință și nici măcar nu mi-au răspuns astăzi - dacă vor. Eu așa aș face - vă spun 

sincer.  

 Spuneți, domnule vice!  

 

 Dl Marius Ciupitu 

 Podul l-am terminat... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu știu că ați intervenit la podul acela. 

 Știu că l-ați terminat, pentru că v-ați chinuit să-l autorizați.  
 

 Dl Marius Ciupitu 

 ... de un an și jumătate... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ce aveți? 
  

 Dl Marius Ciupitu 

Alt drum surpat. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Alt drum surpat? 

 Și doamna Ardeleanu, spuneți, pentru că ați sesizat problema. De unde luați 

banii? 
 

 Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

 Avem o situație la Gura Vadului... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Izvoarele a răspuns? 

 Am o întrebare Eliza, Izvoarele a răspuns în cursul zilei de astăzi? 

 

(Domnul consilier județean Toma Horia Victor s-a retras de la lucrările 

ședinței). 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Are un eveniment frumos în comunitatea pe care o păstorește. Dacă nu a 

răspuns Izvoarele, vă mai fac un amendament, față de cele pe care le-ați auzit. Să 
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luăm de la Izvoarele 46 mii, virgulă ceva, și să dăm la Gura Vadului. Având în 

vedere că Izvoarele...  

 

 Dna Eliza Grecu 

A răspuns. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 A răspuns? Cât a cerut? A cerut 150. Avem doar 100. A primit un contract 

pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru asfaltare. Adică...   

 Sunt supărat pe domnul primar de la Ștefești, pentru că nu a reușit să facă 

recepția la Stația de tratare a apei.  

 

 Dl Vasile Tăbăraș 

 Luni, domnule președinte. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Luni? Mai sunt alte amendamente? De la alte primării?  

 Vă rog, domnul primar de la Bătrâni! 

 Eu aștept să spună dacă vor, colegii dumneavoastră. 

  

 ..................................................................................................................... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vii pot citi pe cei care nu au trimis adrese și care nu sunt prezenți.  

 Poienarii Burchii - nu a răspuns. A făcut solicitare azi? Sunt curios. Dacă nu a 

făcut, este ca și cum... Poate mă trezesc ca Baba Ana, că zice că nu vrea sau 

Cocorăștii Colț, care au fost niște oameni foarte deciși. Au spus nu. Le-am explicat 

despre ce e vorba, ce fel de sume sunt, că se reportează anul viitor...  

 A trimis? Stați că... O secundă.  

 Vărbilău v-a răspuns? Fulga v-a răspuns?  

 Domnule primar, de la Vărbilău, sunteți? 

 

 ...................................................................................................................... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Are nevoie. 

 Am suplimentat cu încă 20 la Iordăcheanu, să aveți 50 și încă 30 la... , asta e 

tot ce pot să fac, dar dumneavoastră deja ați suplimentat, mai mult nu pot să tai, 

pentru că am tăiat...  

 Cu aceste amendamente sunteți... 

 

 Dl Gheorghe Dumitru 

 Domnule președinte... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Spuneți domnule...! 
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 Dl Gheorghe Necula 

 S-a hotărât ceva și pentru Bătrâni? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Păi, v-am mai dat încă 20 mii. Are 50 și încă 30 la Bătrâni - adică ajunge la 

100 - Bătrâni și 50 - Iordăcheanu. 

 Știți, dacă este să fiu corect, dumneavoastră ați primit la parteneriate 300 și 

acum ați mai primit 50. Alții au primit 80 la parteneriate și au primit acum 150, 

adică am încercat să facem o...  

 De exemplu, Tătaru, săraca doamnă primar, la parteneriate a primit 30, că țin 

minte că a fost o problemă că nu știa, că vrea biserică, că vrea teren de sport... 

Sincer, asta vă lipsea dumneavoastră în localitate, că restul aveți de toate, ca să-l 

citez pe domnul Răducanu, să-i dau și dânsului puțină dreptare. Dacă ați fost atât de 

indecisă, au spus și colegii că vă dau puțin și acum chiar aveți nevoie, știu. Deci, 

dumneaei a primit în total, nici măcar jumate din ce ați primit dumneavoastră, a 

primit 120 acum sau 130 nu mai țin minte exact, plus aceia 30 - dă 160. Nu putem 

să fim pentru unii mumă, pentru alții ciumă.  

 Are 130 la Bătrâni. Am suplimentat de două ori, oricum e sărac. Vă spun 

ceva. Numai la Bătrâni și la Tătaru nu v-ați dori să fiți primari - fie vorba între noi. 

 Cine este de acord cu amendamentele propuse? Împotrivă? Abțineri?  
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru” 

amendamentele propuse.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și cu ,,votul” domnului senator Savin.  

 Vă rog frumos, a fost ,,de acord”.  

 I-am mărit primăriei Gura Vadului, de la cât avea, cu încă 46 mii lei, adică o 

să aveți... 

 Domnilor, dacă am tras o concluzie, este următoarea: răspundeți vă rog 

frumos serios la adrese, cine nu răspunde, nu o să mai primească și doi: plângeți-vă 

la Finanțe pentru funcționarea asta, dacă vedeți că nu vă ajung banii de lemne.  

 L-am chemat pe Rizea, nu a putut să ajungă, că era la București, pentru că 

dumnealui avea datoria să înștiințeze București-ul constant.  

 Domnule primar - ați primit 200. V-am încadrat la orașe. Orașele sunt cu 200. 
 

 Dl Dragoș Niță 

 Da, mai aveam nevoie, dar... Să trăiți! 
  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule primar, și asta este adevărat, dar fiți atent... 




