ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES - VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 16 februarie 2018, ora 12,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 36 din
09.02.2018 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 35
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, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga
Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc
Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta,
Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma
Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel şi Viter David
Andrei.
A lipsit domnul consilier judeţean: Niță Cătălin Răzvan.
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 Direcţiei juridic contencios şi
administraţie publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice;
dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcţiei economice; dl Corneliu
Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dna Livia Barbălată, director
executiv al Direcţiei patrimoniu; dna Luminiţa Sînziana Iatan, Arhitectul Şef; dna
Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare
externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Alexandru Andron, șeful
Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl Marius
Niculescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; dna Ana Maria Şerban,
managerul interimar al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti; dna Angela
Stănciulescu, directorul economic al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti; dna
Ornella Adriana Zecheru, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Prahova; dna Marinela Peneş, managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova; dna Emilia Elena Iancu, managerul Muzeului Judeţean de
Ştiinţele Naturii Prahova; dl Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de
Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dna Mihaela Radu, managerul Bibliotecii
Judeţene ,,Nicolae Iorga” Ploieşti; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Sorin Otincelescu,
directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Pază Prahova; dna Violeta Preoteasa,
contabil şef în cadrul Centrului Judeţean de Cultură Prahova și reprezentanții presei.
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La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Alexandru Hurloiu,
viceprimarul oraşului Băicoi; dl Alexandru Hander, cetăţean al oraşului Ploieşti şi dl
Mihai Stanciu, cetăţean al oraşului Ploieşti.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bună ziua, stimați colegi!
Îmi cer scuze pentru întârziere!
V-aș ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat!
X

X

X

Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Pentru a începe şedinţa, vă supun atenţiei ordinea de zi, aşa cum v-a fost ea
transmisă pentru analiză şi două propuneri de suplimentare a ordinii de zi:
Proiect nr. 13 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile
- terenuri aflate în proprietatea publică a județului Prahova, situate în orașul Plopeni”
şi
Proiectul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind numirea unui membru
(economist) și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului
Obstetrică Ginecologie Ploiești”.
Proiectul nr. 14 derivă din proiectul nr. 2 - vacantarea unui post de consilier
judeţean care era membru economist în cadrul Consiliului de Administraţie.
Dl Gheorghe Neaga
Și unul se retrage.
Dl Bogdan Andrei Toader
La mine era deja...
Şi retragerea proiectului cu nr. 10 de pe ordinea iniţială - ,,Proiect de
hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Convenția aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 67/15.05.2009 referitoare la participarea
Consiliului Județean Prahova la plata cheltuielilor lunare privind paza și întreținerea
obiectivului de investiții „Rampa Ecologică Bănești”
Vă spun că în urma discuţiilor cu cei de la Agenţia pentru Protecţia
Mediului şi cu cei de la Ministerul Mediului, considerăm necesară iniţierea de
urgenţă a procedurilor de închidere a Rampei Ecologice Băneşti şi nu mai suntem
dispuşi să plătim cheltuielile lunare privind paza şi întreţinerea.
Este un proiect de mult amânat, a fost vorba de un litigiu. S-a dat o soluţie
în ceea ce priveşte acest litigiu, urmând ca noi să ne asumăm o parte din cheltuieli
pentru proiectul pe care îl avem deja făcut. Proiectarea a existat de foarte multă
vreme - ,,Închiderea Rampei Ecologice Băneşti.”
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Vă solicit să retragem acest punct - punctul nr. 10 de pe ordinea de zi pentru că vom demara acele proceduri pentru închiderea rampei.
Deci, nu mai are rost să vă supunem atenţiei plata cheltuielilor de pază şi
întreţinere.
Bun. În primul rând, cine este de acord cu retragerea...?
Vreau să vă anunţ că avem cvorum - 35 de consilieri din cei 37 validaţi.
Un consilier nu este și o absență, domnul consilier Tudoran Lorin Gabriel.
Tudoran Gabriel Lorin.
Dacă sunteţi de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a punctului nr. 10
din ordinea de zi iniţială transmisă?
Dl Cristian Dumitru
Îl retrage iniţiatorul.
Dl Bogdan Andrei Toader
Îl retrage...
Bun. Atunci nu vă supun atenţiei, îl retrag eu ca iniţiator.
Propuneri de suplimentare a ordinii de zi - cele două proiecte.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
suplimentarea ordinii de zi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Și acum ordinea de zi, în integralitatea ei.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului
județean Prahova din data de 31 ianuarie 2018.
2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Niță Cătălin Răzvan și
declararea vacantării locului de consilier județean respectiv - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și
a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2018
- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază, aferente
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru personalul
angajat (funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul serviciilor publice din
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subordinea acestuia, începând cu luna ianuarie 2018 - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind constituirea componenţei Comisiei speciale
pentru întocmirea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind participarea județului Prahova la
cofinanțarea proiectului ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare Centrul
Cultural Protoieria Ploiești Nord” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova, de doamna Ludmila Sfîrloagă și domnul
Vasile Pătrașcu, vicepreședinții Consiliului județean Prahova, de doamna consilier
județean Mihaela Carmen Dumitru și de domnii consilieri județeni Alexandru Bănică,
Dan Ciolac, Rareș Dan Enescu și Gheorghe Neaga.
8. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului
,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat al
Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare prin licitație publică a serviciilor de operare a Stației de
sortare a deșeurilor Boldești Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a
deșeurilor biodegradabile Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru
Centrul Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile - terenuri
aflate în proprietatea publică a județului Prahova, situate în orașul Plopeni - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru (economist) și a
unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Obstetrică
Ginecologie Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
14. Diverse.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Primul punct pe ordinea de zi este - „Aprobarea Procesului - Verbal al
ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 31 ianuarie 2018”
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
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Numărul 2 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre prin care se ia act
de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului
Niță Cătălin Răzvan și declararea vacantării locului de consilier județean respectiv
În urma demisiei, trebuie să luăm act de vacantarea locului de consilier
judeţean. Presupun că nu există comentarii. Vreau să vă spun că nici eu nu am ştiut
de această decizie a dumnealui. Nu ştiu dacă este o pierdere sau nu pentru Consiliul
judeţean. Vom vedea şi acest lucru.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Aș ruga pe domnii consilieri Ionică, fraţii, să se abţină de la eventualele
comentarii!
Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind
repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pe anul 2018”
Aici, câteva comentarii, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să fac.
Suma care ne-a fost repartizată de către Bugetul de Stat anul trecut a fost de 32
milioane lei, pentru că reprezenta un procent de 20% din cota de 80%. Anul acesta sa primit 25 lei înmulţit cu numericul populaţiei din datele statistice pentru judeţul
Prahova. Acest lucru înseamnă: 25 lei x 804 mii, înseamnă 20 milioane şi un pic. Este
o scădere de la 32 milioane, anul trecut, la 20 - anul acesta, motiv pentru care şi
sumele sunt mai mici. Împreună cu Comisia de buget, împreună cu câţiva consilieri
judeţeni, am analizat solicitările venite din partea primarilor, am analizat proiectele
pe care le au dumnealor în derulare, populaţia şi problemele la nivelul fiecărei
localităţi. Aici vorbim de localităţile care au în grijă spitale şi care acele spitale
deservesc o zonă mai mare şi care împlică nişte cheltuieli la nivelul acelor primării
destul de însemnate. Acele localităţi le veţi regăsi cu sume mai mari. Chiar s-a făcut o
analiză. Să ştiţi că nu au fost nişte cifre date dintr-o gândire proprie a unor persoane.
Că există şi vor exista nemulţumiri în rândul primarilor... Vă spun ceva: am
analizat foarte mult situaţia fiecărei primării pentru ceea ce înseamnă bugetul lor în
anul 2018. Sunt primării care au folosit banii de la noi, acei 200 - 300 mii alocaţi anul
trecut, dar şi-au păstrat banii dumnealor în excedent. Am găsit la anumite primării,
nici nu vreau să vă spun cifrele, pentru că nu ştiu dacă este corect din partea mea să vi
le divulg, sunt cifre pe care puteţi să le regăsiţi şi dumneavoastră la finanţe, primării
care au un buget de 800 mii lei anual sau un milion şi un pic şi au în excedent 2
milioane şi ceva - 2.600.000. Vă pot spune doar trei cazuri așa, să zic, mai
extraordinare: Primăria Brazi are 31 milioane lei în excedent; Primăria Ariceşti are 72
milioane, mai mult ca Primaria municipiului Ploieşti, care are 70; Primăria Sălciile,
care este un caz, cum vă spuneam, 2. 600. 000; Primăria Slănic 3 200 000 şi lista este
destul de mare. Au fost şi cazuri când acest excedent provine din Hotărâri de Guvern,
care nu ar trebui luat în socoteală - cazul Primăriei Breaza -, că este domnul Soiu aici.
În urma calamităţilor aferente anului 2016, survenite în cursul anului 2016, au primit
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din partea Guvernului, din fondul de rezervă, o sumă de 12 milioane lei, pentru
remedierea acelor situaţii punctuale.
Vă rog să fiţi atenţi domnilor consilieri Enescu şi Neaga!
În urma acelor calamităţi, s-a primit suma de 12 milioane. S-a luat în
calculul bugetului pe anul 2018 acel excedent, un lucru care nu este corect, pentru că
acei bani nu-i pot folosi decât pentru acele lucrări punctuale pentru care a venit sursa
de finanţare din Fondul de rezervă. Dar v-am spus ca şi argument în privinţa acestor
cote defalcate.
Dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră? Vă rog, domnul consilier!
(Domnul consilier judeţean Tomoşoiu Adrian s-a retras de la lucrările
şedinţei).
Dl Dan Ciolac
Domnilor colegi, domnule preşedinte, eu am participat la discuţii privind
bugetul, m-am uitat pe documentele sosite de la finanţe. Aşa este. Sunt localităţi, le
știu și eu, care au un excedent foarte mare, dar totodată trebuie să remarcăm şi faptul
că sunt şi localităţi care au nevoie de foarte mulţi bani, sunt localităţi mici, cu venituri
proprii foarte puţine. Totodată, fac remarca că susţinerea cotei de 20%, pentru că noi
asta facem, facem o susţinere a cotei de 20%, cotă de 20%, care, așa cum bine ştiţi,
este utilizată pentru arierate, pentru secţiunea funcţionare şi/sau secţiunea de
dezvoltare, pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare. Această cotă pe care noi am
susţinut-o, a fost repartizată cât se poate de bine, cât am putut noi. Ne pare rău, şi în
primul rând primarilor le pare foarte rău că această sumă este totuși foarte mică, este
mult mai mică decât suma de anul trecut. Ştiu că nu se poate face nimic la această
oră, dar pe parcursul anului sper să-i putem sprijini în diverse moduri. Poate dacă
rămân bani, poate facem nişte parteneriate substanţiale cu cei care chiar au proiecte
pregătite şi chiar pot utiliza aceste sume. Am văzut că pentru anii următori este
prevăzută o altă alocare a sumelor. Dacă colegii au fost atenţi, o să vedeţi că localităţi
foarte mici, unele dintre ele care au o singură secţie de votare, vor primi nişte
alocări... care ajung la jumătatea alocării pe care o primeşte un oraş.
Vom vedea până atunci. Anul acesta sper ca primăriile să se descurce cu
ceea ce le putem oferi.
Vă mulţumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Şi eu vă mulţumesc!
Totuși aș vreau să fac un mic amendament. Tot ceea ce a spus a fost foarte
corect, în afară de faptul că dumnealor nu pot duce aceşti bani la funcţionare, din
păcate, doar pentru dezvoltare. Credeţi-mă că m-am interesat foarte mult, doamnele
de la economic mi-au explicat foarte clar, ei nu îşi pot acoperi salariile din aceste
sume, chiar nu pot, doar dezvoltare.
Dl Dan Ciolac
Pentru salarii, aşa ştiu şi eu, dar în varianta pe care am citit-o eu, poate nu
am citit eu... este modificată legea, apare acolo ,,arierate provenite din secţiunea de
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funcţionare şi/sau dezvoltare care se plătesc în ordinea vechimii lor şi pentru proiecte
de dezvoltare.”
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci, arierate.
Dl Dan Ciolac
Arierate, da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Arierate, corect. Dar nu pentru funcţionarea lor efectivă pe anul 2018.
Aici chiar aş vrea să adaug ceva: cu părere de rău, în calculul bugetului pe
care finanţele le-a făcut către primării, să ştiţi că au luat la venituri proprii şi sumele
pe care noi le-am repartizat, ceea ce nu este foarte corect, pentru că nu este o sumă
constantă. Anul acesta poate să fie o anumită cifră, iar anul viitor poate să fie mult
mai mică, poate chiar diminuată cu 80%.
M-am trezit la primăria Călugăreni, care are o situaţie destul de dramatică
în acest moment, fondurile ajung pentru salarii doar până la nivelul lunii august şi
care se presupunea că are venituri proprii de 593 mii lei şi bineînţeles că domnul
primar a spus: ,,Domnule, eu nu am aceste venituri, nu am din ce, am teren agricol,
am foarte puţin intravilan, nu am de unde să colectez venituri proprii de această
sumă.” Bineînţeles că ne-am documentat mai amănunţit şi am aflat că acele venituri
proprii - trei sute şi ceva de mii - erau din parteneriatele pe care le avea împreună cu
Consiliul judeţean Prahova.
A fost un calcul deficitar, zic eu, cu foarte multe nereguli. Am avut discuţii
împreună cu reprezentanţii finanţelor, am mers până la Ministerul de Finanţe, am
vorbit şi acolo, şi avem o promisiune că, în luna iulie, va exista o echilibrare. În legea
bugetului, aşa cum a fost ea votată pentru anul 2018, am înţeles că există un paragraf
care spune că ,,niciun buget nu va fi mai mic ca cel din 2017”. Sperăm să se întâmple
acest lucru în cursul anului 2018. Să revenim la nivelul lui 2017.
Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, vă
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 4 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea
Consiliului Județean Prahova pe anul 2018”.
Aici îmi cer scuze! Aveam o comparaţie făcută cu anul 2017 şi cu 2016.
Acum am doar anul 2018 - propuneri, 2019, 2020 şi 2021. Aș vrea ca în câteva
cuvinte să vă explic bugetul pentru acest an.
În primul rând, aș începe cu cuantumul acestui buget care este cu 51
milioane mai mic decât cel de la nivelul anului 2017. Acest lucru se datorează
faptului că noi am avut un excedent pe 2016 - de aproximativ 100 milioane de lei noi,
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103 pe 2017, pe 2016 a fost în jur la 102. 152 milioane a fost la 2016. Îmi cer scuze!
A fost mult mai mare. Am avut câteva proiecte europene pe care le-am finalizat şi sau întors banii în cadrul bugetului în acel moment. Bun, plecăm de la această sumă,
că este cu 51 milioane lei mai mic. Aşa cum s-a stipulat şi în legea bugetului, trebuie
să reducem foarte mult cheltuielile. Din acest motiv, toate propunerile venite pentru
bunuri şi servicii, din partea instituţiilor subordonate şi pentru că există în sală domnii
directori este foarte bine, pentru că dumnealor ne-au trimis nişte propunei pe care noi
le-am analizat împreună cu aparatul de specialitate bineînțeles, şi am scăzut tot ce
însemna cheltuieli cu obiectele de inventar pe care le-au făcut la nivelul anului 2017,
adică am dat la o parte mobilierul, scaunele, tot ce înseamnă bun de inventar, care
anul acesta sigur nu se vor mai regăsi și am scăzut 10%. Şi reparaţii curente am
scăzut. Astfel că faţă de solicitările dumnealor, ceea ce am propus noi în acest buget
este cu aproximativ 20% mai puţin. Cu 10% faţă de ceea ce au cheltuit şi scăzând
apoi bunurile de inventar şi reparaţiile curente.
Nu aș vrea să mă pronunţ că este un buget de austeritate, pentru că nu este.
Avem foarte mulţi bani alocaţi la dezvoltare din excedentul de 103 milioane. Nu este
un buget de austeritate, doar că am diminuat foarte mult cheltuielile, ceea ce nu cred
că este un lucru rău.
Plecând de la acest lucru, şi faptul că am diminuat cheltuielile, avem şi
câteva creşteri. Cheltuiala salarială faţă de anul 2016, care a fost undeva la 14
milioane lei, cheltuiala cu personalul propriu al aparatului, adică cei 225 de oameni
care îşi desfăşoară activitatea aici, a costat Consiliul judeţean pentru anul 2016 - 14
milioane, pentru anul 2017 - 22 milioane, dacă nu mă înșel. Preconizat pentru anul
2018, cât avem? 30? Nu, 23 milioane şi cu indemnizaţia consilierilor. Observaţi o
creştere destul de importantă în ceea ce priveşte cheltuiala salarială. Bunurile şi
serviciile la nivelul aparatului de specialitate au scăzut şi ele cu 10% faţă de cât s-a
consumat anul trecut, la fel la toate instituţiile subordonate. Sunt instituţii
subordonate care nu au avut parte de creştere salarială. Cei care au avut parte de
creştere salarială sunt cei de la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, cei o sută douăzeci și...
Câţi sunt doamna Ion?
Dna Elena Ion
Cei care beneficiază de creşteri salariale pe Hotărâre de Consiliu judeţean
sunt 685 de funcţii: aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, aparatul propriu al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...
(Domnul consilier județean Tudoran Lorin Gabriel participă la lucrările
ședinței).
Dl Bogdan Andrei Toader
Evidenţa populaţiei.
Dna Elena Ion
...Evidenţa Persoanelor, Salvamontul, Direcţia de Pază...
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Dl Bogdan Andrei Toader
Şi Direcţia de Plante.
Dna Elena Ion
... şi Plantele, Plantele cu întreţinere cu tot.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cu cei 54...
Dna Elena Ion
Cincizeci şi şapte.
Dl Bogdan Andrei Toader
57 de funcţii. Au şi două vacante.
Bun. Deci acestea au beneficiat în cursul anului 2016 de creşteri salariale.
Ceilalţi, care sunt şi ei prezenţi aici în sală, însemnând: Muzeul de Artă, Muzeul de
Istorie, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Biblioteca ,,Nicolae Iorga”, Centrul de Cultură, dacă omit pe cineva, pentru că tot mă uit în sală -, nu au beneficiat de aceste creşteri.
De ce am vrut să fac această comparaţie? Pentru că toate cele 685 de funcţii
care au beneficiat de această creştere, nu vor primi niciun altfel de spor, nici măcar
tichetele de vacanţă, acest lucru să fie clar. Eu cred că îşi permit din aceste salarii să
îşi acopere costurile cu o vacanţă.
În schimb, cei care nu au primit măriri salariale și care au salarii care se
învârt în jurul cifrei de 1.200 lei net, 1.500 lei net, 1.800 lei net, am discutat cu
aparatul de specialitate, cu economicul în special, şi am spus că ei vor beneficia în
acest an de aceste tichete. Un tichet are valoarea de 1.450 lei. Dacă împărţim la 12
luni, ar fi vorba de o bonificaţie de 100 lei pe lună pentru o persoană. În total,
costurile cu aceste tichete ar însemna undeva la şase sute şi ceva de mii lei, din
calculele noastre. Corect? Să ştiţi că aceste persoane pe care vi le-am enumerat, de la
muzee, să ştiţi că beneficiază de o structură de aproximativ 391 - aproape 400 voiam
să spun.
În privinţa funcţionării, cam aceasta am avut să vă spun.
În privinţa dezvoltării, care este un capitol destul de mare, pe care l-am
discutat împreună cu domnii consilieri, avem foarte multe lucrări, sper şi îmi doresc
din tot sufletul ca în acest an să avem o execuţie mult mai mare decât în anii
precedenţi - să depăşim 40, chiar 50%, şi sunt premise destul de bune în acest sens.
Aș vrea să vă citesc doar câteva care mi s-au părut cu adevărat importante
ca şi lucrări. Consider că ,,Iluminatul dinamic arhitectural” la această clădire nu este
o lucrare care merită menţionată sau ,,Sistem control acces centralizat la Palatul
Administrativ” - sunt investiţii care ţin de bucătăria proprie, sau ,,Semnale de intrare
în judeţ”, ,,Consolidarea Palatului Culturii”, ,,Hărţile de risc” sau ,,Dotările
independente la Serviciul xerox”, cu două xeroxuri performante - nu cred că sunt de
importanţă.
Dar, în privinţa lucrărilor avem următoarele lucrări care eu cred că sunt
importante: cele patru sensuri giratorii pe care încerc să le identific aici în... La
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investiţii pentru care am prevăzut doar sume pentru proiectare, „Sens giratoriu la
intersecţie DJ 100D cu DJ 101G, sat Tătărani”, exact cum coborâm podul la Tătărani,
dacă ştiţi pe drumul nostru judeţean reabilitat din fonduri europene, 101G;
„Amenajare sens giratoriu DN 1 cu DJ 720 la Floreşti”; „Amenajare sens giratoriu la
Băneşti”, tot pe DN 1; „Amenajare sens giratoriu la Păuleşti” - dacă nu mă înşel, la
ieşire de pe DJ 155. Eu cred că sunt foarte importante aceste ieşiri - sunt puncte de
trafic conflictuale, sunt foarte multe accidente în aceste zone şi cred că C.N.A.I.R.-ul,
că de fapt ei administrează, nu vor investi foarte curând în aceste sensuri, şi este
datoria noastră, pentru că trebuie să protejăm cetăţenii noştri.
Avem „Reabilitarea DJ 102 Valea Doftanei”, pentru care aţi votat proiectul
de hotărâre pentru alocarea sumei de 2, 2 milioane, restul banilor de 11 milioane
venind din partea Programului Naţional de Dezvoltare. Am primit invitaţie, sper că
săptămâna viitoare vom semna acest contract pentru a putea intra în linie dreaptă.
Avem „Extindere îmbrăcăminte bituminoasă la Strejnic - Târgşoru Nou”,
pentru care avem 4.150. 000, lucrare deja demarată. Procedura a fost finalizată, avem
constructorul. Nu ştiu dacă s-a eliberat încă ordinul de începere, datorită condiţiilor
meteo, dar este o lucrare care sigur va fi finalizată anul acesta. Este vorba de un drum
judeţean de la kilometrul 3+400 până la kilometrul 4+200, dar cetăţenii din acea zonă
vor scuti foarte mult timp cu naveta.
Avem cele două proiecte europene pe Axa 6.1 ,,Modernizarea şi
reabilitarea drumurilor judeţene identificate în prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia
- DJ 102K, DJ 100D şi DJ 100C” şi la fel tot identificate în prioritatea 1 a Regiunii
Sud Muntenia traseul regional 2, tronsonul Prahova, DJ 720 până în DN 1 - este
vorba de drumul de la Floreşti care ne uneşte cu Dâmboviţa. Aceste două proiecte
pentru care ar trebui să semnăm prefinanţarea înseamnă 45 milioane euro, împreună.
Vor exista nişte cote de cofinanţare importante din partea noastră, mai ales pentru
ceea ce înseamnă exproprieri, bani pe care îi avem prevăzuţi în buget, undeva la 4
miioane lei.
Avem foarte mulţi bani pentru ceea ce înseamnă ,,sănătate”, atât la
funcţionare, pe care am uitat să vi menţionez, pentru că la funcţionare să ştiţi că
spitalele beneficiază de plata utilităţilor şi de plata materialelor sanitare, o parte din
ele, tot ce înseamnă detergenţi, dezinfectaţi, branule, pentru care am acordat 5
milioane la Spitalul Judeţean de Urgenţă şi 2,5 milioane la Spitalul de Obstetrică
Ginecologie.
Foarte bună proiectarea video a documentelor. Se înţelege foarte bine de pe
el. Nu ştiu cum aş putea să vă felicit! Nu mai avem parte de prime pentru că sigur o
primeaţi. Ce bine că există în luna martie evaluări.
Vă anunţ că avem 36 de consilieri.
Bună ziua domnule...! (Tudoran Lorin Gabriel).
Domnul Tomoşoiu a ieşit.
Am înţeles. Am rămas în acelaşi numeric, de 35.
Pentru ceea ce înseamnă dezvoltare la cele două spitale, avem următoarele
investiţii: la Spitalul Judeţean de Urgenţă – 8,9 milioane, pentru finalizarea
reparaţiilor capitale, lucrare demarată anul trecut. Mulţi dintre dumneavoastră aţi
participat la cele două recepţii parţiale - să le numim aşa -, atunci când am finalizat
cele două etaje. Continuăm până la finalizarea tuturor lucrărilor de reparaţii.
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Sperăm ca undeva în luna noiembrie să finalizăm această lucrare complet,
şi cu dotările aferente, necesare, deci am alocat suma de 8,9 milioane pentru Spitalul
Judeţean. La fel pentru lucrările de reparaţie la Spitalul de Obstetrică Ginecologie,
lucrări tot la fel de importante, care au în vedere modernizări - suma de 3 milioane.
Am propus suma de 2,5 milioane pentru extinderea infrastructurii spitaliceşti a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti prin construirea unui corp de clădire nou, în
vederea relocării secţiilor medicale, mărirea capacităţii şi modernizarea secţiilor
anestezie şi terapie intensivă a ambulatorului integrat, extinderea, reconfigurarea şi
modernizarea blocului operator. Aici vorbim de corpul de clădire nou pentru care vam spus că avem gata SF-ul şi pentru care urmează să scoatem la procedură de
achiziţie publică proiectare plus execuţie, astfel încât aceste lucrări să fie finalizate în
cel mult trei ani de zile.
Avem proiectul de reabilitare termică şi creşterea eficienţei energetice a
Spitalului de Obstetrică Ginecologie pe fonduri europene, pentru care am prevăzut
doar suma de 127 mii lei, pentru că restul banilor vin din fonduri europene.
Avem servicii de proiectare şi de asistenţă tehnică pentru ,,Extindere,
reabilitare, modernizare, dotare a U.P.U. la Spitalul Judeţean”. Aici deja am depus pe
MySMIS, corect domnule...? Am depus?
Dna Silvia Constantinescu
Am încărcat în MySMIS, Axa încă nu s-a deschis, în aprilie.
Dl Bogdan Andrei Toader
În aprilie se închid.
La fel, avem tot pentru această lucrare de ,,Extindere, reabilitare,
modernizare a U.P.U.” alocată o suma de 2.150. 000, pentru că pe lângă suma pe care
o vom lua din fonduri europene, va trebui să venim şi noi cu o sumă destul de
considerabilă - în principiu 1.500. 000 euro ar trebui să luăm din fonduri europene,
iar noi ar trebui să mai venim cu circa 1.000. 000 euro, pentru a ajunge cu U.P.U. aşa
cum ni-l dorim cu toţii - cu o zonă de primiri urgenţe, cu ambulanţele intrând undeva
la mijlocul clădirii şi nu în lateral, cu o zonă de triaj foarte importantă, astfel încât
aparţinătorii să nu poată să mai aibă acces către zona medicală, astfel încât
aparţinătorii să poată să stea într-o locaţie adecvată şi nu în acea zonă de tranzit, ca să
o numesc aşa, unde intră şi salvările, se vor modifica complet circuitele, fluxurile.
Este primul contact pe care îl are un cetăţean cu Spitalul Judeţean de Urgenţă.
Consider că acest prim contact să fie într-o manieră corespunzătoare şi în ceea ce
înseamnă triajul, şi în ceea ce privesc condiţiile, aparaturile, dotările şi tot ceea ce
înseamnă acest Centru de primiri urgenţe.
Şi bineînţeles două lucrări mititele: împrejmuire parţială la Spitalul
Judeţean de Urgenţă şi extindere, repoziţionare reţea utilizare gaze.
Ca să vă citesc, pentru că am fost puţin cu pumnul strâns în ceea ce priveşte
cheltuirea banilor la Biblioteca ,,Nicolae Iorga” am propus să fie doar două mici
investiţii, în total de 47 mii lei. Puteţi să spuneţi dumneavoastră vă rog frumos, despre
digitalizarea...
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Dna Mihaela Radu
Da, este vorba de digitalizarea patrimoniului, de un aparat de scanat
automatizat de eliberare a permiselor, în format carte de identitate, să mai facem şi
noi un pas în a moderniza serviciile pe care...
Dl Bogdan Andrei Toader
Dar suma este, după cum v-am spus, una destul de mică.
Singurele muzee care beneficiază de sume mai importante sunt Muzeul de
Artă, care beneficiază de acea clădire de pe bulevard, o clădire de patrimoniu, care
trebuie reabilitată într-o manieră corespunzătoare. Avem deja proiectul vizat de culte,
întocmit de domnul Hoinărescu, dacă nu mă înşel.
Dar puteţi să spuneţi dumneavoastră! Vă rog, domnule director!
Dl Florin Lucian Sicoie
Este un proiect amplu pentru că este o clădire de la 1885, este clasată A,
deci monument de importanţă naţională. E un proiect care va dura între trei şi patru
ani, pentru că nu este vorba numai de schimbarea lemnăriei şi tencuieli, cât de
schimbarea acoperişului, care este un acoperiş extrem de ciudat şi complex şi trebuie
făcută o suprastructură peste muzeu pentru a se putea lucra la acoperiş indiferent de
vreme şi suma din proiectul domnului Hoinărescu este de 4.500.000 lei şi aici avem
suma de pornire, până facem pe S.E.A.P., pentru că sunt condiții speciale...
Dl Bogdan Andrei Toader
Procedurile necesare.
Dl Florin Lucian Sicoie
Trebuie să fie firmă autorizată pe monumente, pe lucrări echivalente şi aşa
mai departe.
În rest sunt nişte lucruri...
Dl Bogdan Andrei Toader
Minore.
Doresc să adaug aici și să-l completez pe domnul director, este păcat de
această clădire care ne-a fost donată de domnul Quintus, măcar ca noi să întreţinem
ceea ce ne-a fost dat cu titlu gratuit.
La fel continuăm prin Muzeul de Ştiinţele Naturii, proiectul nostru în ceea
ce priveşte Gradina Botanică.
Doamnă, aţi solicitat această sumă de două milioane pentru...?
Dna Emilia Elena Iancu
A fost solicitată pentru realizarea unei sere moderne, complexe care
cuprinde atât seră pentru plante exotice, cât şi pentru producţie, cât şi pentru
realizarea unor activităţi educative cu copiii şi un laborator. Am considerat că este
absolut necesară măcar una din sere, deoarece deja dispunem de o colecţie destul de
mare pe care o avem împrumutată, de plante exotice şi nu avem unde să le ţinem.
Sperăm ca anul acesta să primim, se pare că prțul a fost destul de mic, sau este destul
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de mic, şi firmele nu au participat sau atunci când au participat nu au depus toate
actele. Sperăm ca anul acesta să avem succes şi să putem să realizăm această
construcţie pe care o considerăm foarte utilă pentru educaţie.
Grădina Botanică este un muzeu viu, un muzeu unde învăţăm să respectăm
şi să realizăm frumosul. Am considerat că este necesar.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult!
Restul investiţiilor să ştiţi că sunt mici destul de mici pentru a fi
menţionate.
În infrastructură aș vrea să mai menţionez şi ,,Proiectul de pasaj denivelat
peste DN1, centura de vest, intersecţie DJ 101I şi strada Buda”, pentru care avem din
partea Programului Naţional de Dezvoltare Locală o sumă destul de importantă - 25
milioane, iar noi avem de cofinanţat cu suma de 8 751 000. Vom avea alocate sume
pentru reparaţiile drumurilor judeţene şi anul acesta. Sperăm să realizăm în jur de 100
kilometri. Momentan avem suma propusă în buget doar pentru aproximativ 70
kilometri, dar sperăm ca în urma economiilor să ajunem la 100 kilometri, pe care să-i
reabilităm şi anul acesta.
Avem lucrări foarte mici pe care le-am propus atenţiei dumneavoastră, la
ceea ce înseamnă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţia Copilului.
Fiecare Centru a venit cu câte o propunere, în funcţie de necesităţi. Achiziţionarea de
dotări la majoritatea, dotări însemnând: maşină de spălat profesională de 5 kilograme,
dotări în cadrul centrelor, pentru bucătăriile care există acolo şi cred că două locuri de
joacă la două centre de copii. Cam acestea ar fi...
Aşa cum am început expunerea bugetului, este un buget cu 51 milioane lei
mai mic. Am încercat să ne încadrăm astfel încât să acoperim necesităţile şi să reuşim
aceste proiecte mai mari şi mai costisitoare şi de importanţă deosebită în sănătate şi în
infrastructură, să le acoperim.
Avem şi pe partea de mediu câteva proiecte în ceea ce privește ,,Sistemul
de Management Integrat al Deşeurilor”. Avem acest proiect în derulare, lângă fosta
rampă de gunoi pe care tot noi am închis-o, a Ploieştiului, şi aţi văzut în această
lucrare finalizată avem Staţia de tratare mecano-biologică, care ar trebui să ne sprijine
în atingerea ţintelor pe care ni le-am asumat cu toţii în cadrul proiectului pe care-l
avem cu Uniunea Europeană, să diminuăm cantitatea de deşeuri depusă la rampă cu
30%. Noi sperăm să o diminuăm cu 67%. Cel puţin aşa prevede proiectul pe care-l
avem în derulare. Avem o sumă de 2,9 milioane, propusă, avem servicii de revizuire
analiză-cost-beneficiu aferentă sistemului, a studiului de fezabilitate, în cadrul
Proiectului de Sistem de Management Integrat al Deşeurilor.
Avem propus realizarea documentaţiei tehnice de proiectare pentru
extinderea rampei ecologice Vălenii de Munte - alt proiect al Consiliului judeţean
care trebuie să ne preocupe - rampa de la Văleni pe care o administrează societatea la
care noi suntem acţionari unici, fosta Termoelectrica, actualmente compania de
Servicii Regenerabile Prahova. Are spaţiu disponibil doar la cantitatea depozitată în
acest moment, doar până în luna august - septembrie, a acestui an şi trebuie să ne
preocupe extinderea acestei rampe ecologice de la Vălenii de Munte. Avem discuţii
importante cu Primăria Vălenii de Munte.
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În mare parte cam acestea ar fi investiţiile pe care ni le propunem. Aşa cum
v-am menţionat, sperăm ca gradul de execuţie să fie mult mai bun decât cel de anul
trecut.
Dacă aveţi dumneavoastră, stimați colegi,comentarii de facut?
O să dau cuvântul primul domnului Enescu, dacă nu vă supără domnul
Ciolac!
Dl Rareș Dan Enescu
Mulţumesc, domnule preşedinte. Am vrut să fiu mai rapid.
O întrebare tehnică: dacă la localităţi, aşa cum aţi spus mai devreme, la
proiectul precedent, Ministerul Finanţelor face o echilibrare în luna iulie, şi la
Consiliul judeţean se preconizează că această echilibrare să fie făcută pe cifrele din
2017?
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, bineînțeles, Aşa se preconizează.
Dl Rareș Dan Enescu
Şi vreau să salut reprezentanţii mass-media şi pe reprezentantul USR - care
ne filmează acolo, în spate. Îl salutăm cu drag. Sunt colegii noştri politici.
Mulţumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Noi totuşi sperăm ca aceste sume care au fost nealocate din partea
Guvernului să revină în bugetul nostru, mai ales că aşa cum se văd premisele pentru
anul acesta, din ce am discutat cu Direcţia economică, avem încasări... Cu cât mai
mari faţă de prognoze?
Dna Maria Dovîncă
Încasările sunt mai mari cu vreo 20%.
Dl Bogdan Andrei Toader
Faţă de ce s-a luat în considerare.
Mulţumesc.
Domnul Ciolac!
Dl Dan Ciolac
Domnule preşedinte, am parcurs şi eu lista cu obiectivele propuse a se
dezvolta, a se rezolva în anul acesta şi în anii următori. Eu aş vrea să punctez două
lucruri: pentru infrastructura rutieră, la reparaţii. Am din teritoriu nişte informaţii că
drumul Drăgăneşti - Bărăitaru este într-o stare jalnică şi cred că..., nu ştiu numărul
drumurilor judeţene, dar cei care se pricep ştiu, şi Boldeşti Grădiştea. Discuţia aceasta
am purtat-o şi în Comisia de Urbanism şi domnul preşedinte Sepşi a convocat
comisia pentru miercuri. Vom merge să vizităm acea zonă şi vă vom face un raport
privind starea infrastructurii.
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Legat de Spitalul Judeţean, eu am fost şi am văzut etajul 5 şi etajul 4 şi sper
ca lucrurile să meargă până la final în acelaşi sistem şi cu aceeaşi calitate pe care eu
am văzut-o acolo, cât pot eu să apreciez.
Aţi mai atins două obiective, două subiecte, de fapt, un subiect foarte
important este acest SMID, adică Sistem Integrat de Management al Deşeurilor,
pentru că eu nu prea sunt de acord cu această denumire ,,Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor” este al ,,domeniului deşeuri”, dar aşa este când le traduci
de la alţii. După ce am participat la întâlnirea cu Eptisa - Hidro Prahova, vreau să vă
spun că am aflat foarte multe lucruri interesante, pe care nu le ştiam. Dacă vrem să
ştim fosrte exact ce se întâmplă şi să ne ţinem de programe, cred că trebuie să ne
implicăm mai mult.
În ce priveşte acest ,,Sistem de Management Integrat - domeniul Deşeuri”,
poate nu ar fi rău ca periodic să avem nişte întâlniri în care să spunem: ,,Domnule,
până la data aceasta, în programul nostru, trebuia să facem următoarele lucruri. Iată
care este situaţia: de ce nu putem merge mai departe? Pentru că... asta, asta”. Eu sunt
convins că dumneavoastră îl informaţi pe domnul preşedinte, dar atunci când e vorba
de sume de bani, se aduc aici în plenul Consiliului judeţean şi ne dăm votul.
Rampa Băneşti să spunem - care ţine tot de acest sistem. De ce? Pentru că
sistemul acesta de Management Integrat este în România cred că în 34 de UAT-uri
judeţ, 32 cred că sunt, dintre care nu ştiu câte sunt în termen. Cel puţin acum doi ani
nu era niciunul în programul definit şi atunci poate nu ar fi rău ca periodic să avem...
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu ştiu unul finalizat - Bistriţa, cred.
Dl Dan Ciolac
S-ar putea. Poate nu ar fi rău să facem acest întâlniri şi colegii din consiliu
care sunt intersaţi, să participe. Este, de fapt, mult mai uşor şi pentru dumneavoastră,
pentru a urmări acest...
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, este o sugestie foarte bună, dar să ştiţi ceea ce am făcut împreună cu cei
de la Hidro Prahova, împreună cu mai mulţi consilieri judeţeni pe care i-am invitat ştiţi că la ultima şedinţă chiar am adresat invitaţie aici în cadrul şedinţei pentru
această discuţie.
Necesitatea discuţiei a apărut pentru că acum aplicăm pentru cele 236
milioane de euro, continuarea primului Master Plan de Apă şi Canalizare au fost
alocate noi sume. În speţa cu Managementul Deşeurilor, vă spun sincer că nu au fost
probleme şi din acest motiv nu am considerat necesar. În câteva cuvinte, doamna care
s-a ridicat în picioare, vă poate expune...
Vă spun ceva: în zece cuvinte finalizează. Ce a însemnat proiectul? În ce
stadiu suntem şi ce mai urmează să facem? Pentru că o să regăsiţi pe ordinea de zi un
proiect care chiar ţine şi care trebuie supus atenţiei dumneavoastră.
Spuneţi, doamnă!
Dna Silvia Constantinescu
,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” - denumirea este dată de
Minister, aşa este în toată ţara -, are ca primă componentă implementarea unui
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proiect. Deci, sistemul este mult mai mare decât ce a implementat Consiliul județean
ca proiect. Proiectul nostru a constat în investiţii legate de construirea Staţiei de
sortare, TMB-ul, Staţiile de transfer şi nişte echipamente, iar sistemul în integralitatea
lui...
Dl Bogdan Andrei Toader
Explicați puțin echipamentele!
Dna Silvia Constantinescu
Echipamentele...
Dl Bogdan Andrei Toader
Maşini de lung curier.
Dna Silvia Constantinescu
Două sute mii pubele, containere şi compostoare. Fiecare Staţie de transfer
a fost dotată cu maşini de lung curier. Staţia de transfer de la Buşeni - 3, Staţia de
transfer de la Urlaţi - 2, Staţia de la Drăgăneşti - o maşină, Staţia de la Valea Doftanei
- o maşină de lung curier, nu am avut în proiect maşini de colectă, aceasta a fost în
sarcina operatorilor.
Staţia de TMB care are acum 75% finalizare... A, şi Staţia de sortare o
maşină de lung curier . Staţia de la TMB are patru maşini de lung curier şi o maşină
de interior. Acestea sunt echipamentele care fac parte din proiect. Sistemul în
integralitatea lui este compus şi din alte obiective existente, fie din fonduri publice,
fie din fonduri PHARE sau chiar private, care au fost introduse în cadrul sistemului.
Sistemul este gestionat de ADI Deşeuri, iar el, acum, în acest moment, este din punct
de vedere al proiectului, aproape finalizat. În septembrie terminăm TMB-ul, dar,
pentru gestionarea lui, probabil că va trebui să luăm în considerare o nouă etapă de
dezvoltare din punct de vedere al calităţii. Nouă acum, prin primul primul proiect, ni
s-a dat la minimum pentru a ne atinge ţintele, dar pentru dezvoltarea din punct de
vedere calitativ, va trebui să ne gândim la un proiect de viitor.
Deci, dacă doriţi o prezentare, avem un site dedicat acestui proiect, este
,,managementuldeşeuriprahova.ro”, unde noi punem...
Dl Bogdan Andrei Toader
Mă scuzaţi pentru că vă întrerup!
De asemenea, ştiu că din banii Consiliului judeţean sunt plătiţi nişte
consultanţi care pot veni şi să facă o prezentare de la începutul proiectului.
Dna Silvia Constantinescu
Da. Cu siguranţă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cum se numesc?
Dna Silvia Constantinescu
Noi avem Rambool.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Ramboll, foarte bine. Domnii de la ,,Ramboll” pot veni să prezinte ce s-a
făcut, pentru că aţi făcut o prezentare scurtă. Sunt Staţii de transfer şi Staţii de sortare.
Staţii de sortare sunt doar două.
Dna Silvia Constantinescu
Staţia de sortare pe proiect este una...
Dl Bogdan Andrei Toader
La Boldeşti şi în întreg sistemul mai este la Vălenii de Munte, la
Termoelectrica. Staţii de transfer sunt mai multe, sunt...
Dna Silvia Constantinescu
Buşteni, Urlaţi, Drăgăneştiul este din PHARE, Valea Doftanei este din
bugetul local, avem şi staţia de la Balta Doamnei - Staţie de compostare prin PHARE,
deci întreg sistemul este mai mare.
Dl Dan Ciolac
Eu vă mulţumesc! Eu nu vreau o prezentare pentru că eu le ştiu. Ştiu şi
zona în care este Ploieştiului, câte comune, ce număr de populaţie va deservi...
Dl Bogdan Andrei Toader
Zona Ploieştiului este zona care deja a fost adjudecată pentru concesionarea
serviciului - Zona 2 cu 6, şi operează ,,Rosalul”.
Dl Dan Ciolac
Vreau ca periodic să ştim foarte clar în ce stadiu ne aflăm. Eu nu vreau
acum o prezentare ca să îi ţină pe colegi.
Dna Silvia Constantinescu
Din punct de vedere al proiectului suntem pe final - 75% construirea TMBului, şi se termină proiectul, proiectul care este o parte din sistem.
Dl Eugen Ionică
Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte!
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog, domnule Ionică Eugen!
Dna Silvia Constantinescu
Staţia de tratare mecano-biologică, asta înseamnă tratare mecano-biologică
– TMB-ul. Maşini de lung curier nu sunt maşini de colectă, sunt maşini care au în
spate containere abroll de 32 metri cubi şi care transportă pe drumurile naţionale
deşeurile de la Staţiile de transfer, pentru a nu veni maşinile de colectă.
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Dl Eugen Ionică
O să intervin şi eu şi o să reiau: noi am vrea să vină cineva care să ştie să
vorbească despre tot acest proiect şi să ni-l prezinte aici.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cum am spus, să vină consultantul Rambool-ului şi nu este o problemă. O
luăm de la zero şi explicăm ce s-a făcut.
Dl Eugen Ionică
Nu este o problemă şi chiar ar trebui să o facem, pentru că avem aici nişte
proiecte pe care ar trebui să le avizăm şi să le votăm, şi trebuie să o facem în
cunoştinţă de cauză.
Spre exemplu, acel proiect care s-a retras, proiect nr. 10, degeaba îmi spune
mie că trebuie să votez modificarea anexelor, nu le-am văzut, nu le-am avut în mapa
de şedinţă, habar nu aveam ce votez.
Evident că aş fi spus şi atunci, dacă era să-l votăm, să-l amânăm până veţi
avea o prezentare, astfel încât să avem şi noi cunoştinţă despre ce se întâmplă pe ADI
Deşeuri.
Mulţumesc!
Dar cred că cei de la ADI sau consultantul trebuie să vină şi să ne facă
această prezentare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cei de la ADI împreună cu cei de la Direcția proiecte cu finanțare externă,
care au fost cei care au depus proiectul iniţial, împreună cu domnii de la consultanţă,
vor veni şi vor face prezentarea.
Domnilor îmi cer scuze! Ştiu că nu este politicos din partea mea, dar am
divagat puţin de la buget.
Acum amendamentul dumneavoastră, doamnă! Vă rog!
Amendamentul din partea aparatului, pentru buget.
Dna Silvia Constantinescu
Pentru buget, din partea Direcţiei proiecte cu finanţare externă, o să vă
supun atenţiei un amendament. Este vorba de o mutare între linii, între două proiecte,
nu se modifică valoare finală a liniei de buget. Este vorba de mărirea valorii la linia
de buget 67.02, Proiectul - ,,Restaurarea, reamenajarea, dotarea casei compozitorului
Paul Constantinescu”, unde s-a prevăzut o valoare doar de 35 mii lei şi factura de
proiectare care a venit mai devreme, proiectul tehnic este la comisia tehnică, este de
85,6 mii lei, deci 50 mii lei în plus. Aceasta se face prin diminuarea valorii prevăzută
la linia de buget, serviciu de proiectare la nivel PT, taxe, avize pentru ,,Extinderea,
reabilitarea, modernizarea, recompartimentarea Unităţii de Primiri Urgenţe a
Spitalului Judeţean”, capitolul 66.02 - sănătate, de la 2.150 lei, deci 2.150.000 la
2.100.000 ţinând cont de faptul că această sumă este estimată, este valoarea la
proiectare cu execuţie, iar acum suntem în faza de FS, pe când la Paul Constantinescu
avem deja proiectul gata şi emisă factura. Din păcate banii prevăzuţi nu acoperă
factura. Deci, nu este o modificare...
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Dl Bogdan Andrei Toader
Sper că aţi înţeles amendamentul doamnei. Avem un proiect aşa cum avem
şi la Muzeul de Artă, pentru Muzeul ,,Paul Constantinescu”, tot o clădire de
patrimoniu, pe care o avem în proprietate şi pe care ne dorim să o reabilităm. Primul
lucru pe care l-am făcut - bineînţeles proiectarea. Pentru proiectare am avut prevăzută
o sumă destul de mititică. Cât aţi spus, doamna?
Dna Silvia Constantinescu
35 mii lei. 35.600.
Dl Bogdan Andrei Toader
Şi vă solicităm suplimentarea cu 50 mii lei, bani pe care-i luăm din acea
estimare pe care am făcut-o pentru modernizare U.P.U.
Dacă sunteţi de acord cu acest amendament? Cine este pentru? Vă rog!
Reluăm.
Vă rog, domnul Ionică!
Dl Eugen Ionică
Cum a apărut acea depăşire de la 35 la...?
Dna Silvia Constantinescu
Nu. Nu a apărut nicio depăşire. Sincer vă spun, etapele au fost estimate, iar
etapa de proiectare se preconiza că… este mult mai târziu. Estimând că vine mai
târziu, în capitolul de buget nu au fost bani. Am spus că o să găsim bani pentru o
reevaluare. A venit proiectarea, s-au făcut toate verificările, valoarea de proiectare
este în contract de acum mai bine de un an şi jumătate, nu a apărut nicio estimare.
Efectiv colegii mei nu au estimat corect că proiectul va fi acum aprobat. S-a estimat...
Dl Eugen Ionică
Să înțeleg că banii vor fi luați din ceea ce sa va deconta ulterior?
Dna Silvia Constantinescu
Da. Noi încercăm să depunem acest proiect pe Axa 5.1.
Dl Bogdan Andrei Toader
Noi încercăm să depunem acest proiect pe Axa 5.1 - reabilitarea
patrimoniului cultural.
Dna Silvia Constantinescu
Numai că trebuie să plătim proiectul tehnic din banii noștri.
Dl Eugen Ionică
Dar diferenţa de bani de la 35 la 85, sau cât este...
Dl Bogdan Andrei Toader
Îi luăm din alt capitol - de la U.P.U.
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Dl Eugen Ionică
Urmând ca ulterior aceşti bani să se ducă înapoi de unde i-am luat.
Dna Silvia Constantinescu
Bineînţeles.
Dl Bogdan Andrei Toader
Normal, îi depunem.
Dl Eugen Ionică
Atunci când estimarea este greşită se va împlini, nu?
Dl Bogdan Andrei Toader
Cum adică ,,se va împlini”?
Dl Eugen Ionică
Adică va produce efecte. Pentru că a venit mai devreme, nu s-a putut estima
că o să fie proiectarea...
Dl Bogdan Andrei Toader
Normal. O să completăm aceşti bani - 50 mii, la U.P.U.
Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
amendament.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Şi acum dacă nu mai sunt alte comentarii...
Dl Nicuşor Răducanu
Mai am eu un comentariu, domnule președinte!
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl Nicuşor Răducanu
Avem la transporturi, dacă mă uit eu bine - ,,Extindere reţea iluminat public
pe DJ 102 de la Spitalul Judeţean la Pasajul rutier.”
Dl Bogdan Andrei Toader
Este o rămăşiţă pe care nu am achitat-o.
Lucrarea este făcută, este executată. A fost şi în lucru, adică a fost vizibilă
iarna aceasta pentru că am iluminat.
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Dl Nicuşor Răducanu
Deci nu s-a executat plata aferentă?
Dl Bogdan Andrei Toader
A rămas o codiţă.
Cât aţi prevăzut, domnul Ioniţă?
Dl Corneliu Adrian Ioniţă
Este un rest de plată pentru... E un automat care trebuie pus în funcţiune.
Au adus automatul, dar nu s-a plătit, decât după ce o să-l pună în funcţiune.
Automatul este la noi la etajul 7.
Dl Bogdan Andrei Toader
Automatizarea pentru...
Mai sunt alte comentarii? Vă rog!
Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Numărul 5 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea
salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale...
Stimaţi colegi!
Dacă sunt comentarii, vă rog! Dacă nu, vă supun atenţiei proiectul cu
numărul 5.
Nu vreau să vă presez în vreun fel sau altul, dar vă anunţ că Primăria
municipiului are şi ea şedinţă la ora două, o şedinţă de lungă durată, sunt sigur, şi
chiar mi-aş dori să le dăm tot spaţiul și tot concursul necesar.
Numărul 5 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază,
aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru
personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul serviciilor publice din
subordinea acestuia, începând cu luna ianuarie 2018”.
Am discutat puţin mai devreme despre cele 685 de funcţii. Întrucât noi, în
luna iulie, am aprobat ,,coeficienţii”, ultimele clarificări la această lege din partea
Ministerului Muncii au venit în luna ianuarie, şi spun că ar trebui să aprobăm sumele
nominal, valoarea nominală a salariului de bază, pentru fiecare funcţie.
Aici aș vrea să fac câteva menţiuni: prima menţiune, aşa cum ştiţi a crescut
salariul minim de la 1.450 la 1.900; a doua menţiune: au intrat contribuţiile în
cadrul...
Dna Elena Ion
În sarcina angajatului.
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Dl Bogdan Andrei Toader
În sarcina angajatului.
Şi a treia menţiune pe care o vedeți: din aceste salarii de bază brute, trebuie
să înţelegeţi că 43% se duc către cote şi 57 rămân ca salariu net cu care cetăţeanul,
angajat în cadrul acestor instituţii, pleacă acasă. Este bine de specificat, pentru că la
un moment dat, aveţi tendinţa, ca mulţi alţi oameni, să consideraţi că un angajat la
Consiliul judeţean pleacă acasă cu 5.700. Nu. Pleacă cu 3.000 lei, pleacă cu 2.000,
2.800, 3.000 şi ceva lei.
V-am spus: anomalia este la partea de cultură unde pleacă acasă cu 1.400 1.200. Şi aveţi aici grila, gradaţia, aveţi şi coeficientul cum este normal, şi aveţi şi
cifra.
Vă rog, doamna Nuşa! Pentru că tot am ajuns la un subiect... îngrijitor,
portar, pompier...
Dna Elena Ion
În jur de 2.100, până în 2.100 rest de plată, începând cu ianuarie.
Dl Bogdan Andrei Toader
Rest de plată înseamnă net, venitul cu care pleacă acasă.
Dna Elena Ion
Cu peste 20 de ani de muncă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și cu vechime peste 20 de ani.
Trebuie spus acest lucru, pentru că şi la primărie am observat anumiţi
cetăţeni care se plâng că au câţiva şoferi, nu ştiu, 5 mii lei. Din 5 mii lei, cu cât o să
plece acasă, doamna Nuşa?
Dna Elena Ion
Din 5 mii lei, cam 2.700, 2.600 lei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Rest de plată. Net.
E vorba de o primărie de oraş sau chiar de municipiu.
Există şi la noi şoferi cu vechime care...
Dna Elena Ion
La noi şoferul cu vechime are în jur de 2.500, până în 2.600 lei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Net.
Dna Elena Ion
Net. În condiţiile în care orele suplimentare nu se plătesc şi echivalarea în
timp liber corespunzător este mai greu de efectuat şi atunci...
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Dl Bogdan Andrei Toader
El are un pic de pierdut, dar salariul este unul decent, spunem noi.
Dl. Cristian Dumitru
Ceva mai mult decât la privat.
Dl Bogdan Andrei Toader
Este cam ca la privat, chiar.
Acum depinde. Să ştiţi că la noi toţi sunt şoferi profesionişti.
Dl Dorin Tudora
Domnule preşedinte, să continuăm!
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi?
Vă rog, domnul Răducanu!
Dl Nicuşor Răducanu
O întrebare pe care am mai avut-o o data şi o mai repet doamnei. Vreau să
o întreb dacă s-a făcut corelaţia dintre indicatorii de performanţă şi stabilirea
salariului de baza la toţi angajaţii din cadrul Consiliului judeţean? Pentru că această
întrebare o să vină cu o cerere scrisă din partea mea ca să...
Dna Elena Ion
La această ierarhizare a funcţiilor şi a nivelului de salarizare a fost făcută
având în vedere nişte criterii. Pentru fiecare funcţie s-a ţinut cont de structura sa pe
categorie, de conducere, de execuţie, pe gradul profesional - gradul profesional
însemnă şi complexitatea muncii, inclusiv pe gradaţie, adică vechimea în muncă
efectivă a omului care ocupă funcţia respectivă. Acum, referitor la evaluarea efectivă
a fiecărei persoane avem legislaţie care ne obligă ori de câte ori...
Dl Nicuşor Răducanu
Să faceţi verificarea anuală.
Dna Elena Ion
Exact, ori de câte ori este nevoie, dar...
Dl Nicuşor Răducanu
Eu vă întrebam de ,,indicatorii de performanţă” dacă au fost stabiliţi,
începând de la director...
Dl Bogdan Andrei Toader
Stimate consilier, aceşti ,,indicatori de performanţă” îi avem doar pentru
directori. Acolo avem diferenţe între trepte. Deşi au aceeaşi treaptă şi poate aceeaşi
complexitate, sunt anumiţi directori care nu au, cum ați spus dumneavoastră, nu au
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performat, şi acolo am stabilit pentru anumite direcţii mai puţin, pentru că noi am
contabilizat în felul următor: de obicei managerul este responsabil pentru angajaţii pe
care îi are. Corect? Managerul răspunde şi trebuie să suplinească sau să facă echipa să
funcţioneze într-o manieră corespunzătoare. Eu nu stau să văd ce face fiecare angajat
din subordinea fiecărui şef serviciu sau..., dar directorul are această responsabilitate.
Dacă o anumită direcţie nu performează, eu, prin Dispoziţia preşedintelui, funcţie pe
care o îndeplinesc temporar, sancţionez salariul acelui director. De exemplu, pentru
că nu am fost mulţumit de ceea ce se întâmplă în cadrul Serviciului informatică, iar
Serviciul informatică este în subordinea doamnei director de la juridic, iar doamna
director, din păcate, nu are salariul la fel de mare ca domnul Ioniţă de la tehnic. V-am
dat un exemplu. Nu-i frumos să vorbesc de colegii mei.
V-am dat un exemplu. Dar să ştiţi că există diferenţe între directori,
directori adjuncți, şi chiar dacă au aceeaşi poziţie, aceeaşi grilă, aşa am contabilizat
noi, ca fiecare să fie răspunzător pentru ce are în subordine. Nu stăm la fiecare
angajat să facem evaluare pentru că ar însemna şase sute şi ceva de evaluări. Ei fac
evaluările pentru personalul pe care îl au în subordine – nu merge direcţia ştie că el
va fi sancţionat. Mi s-a părut un criteriu de management mult mai bun.
Dl Nicuşor Răducanu
Bănuiesc că evaluarea se face pentru toţi angajaţii, dar fiecare pe anumită
ramură.
Dl Bogdan Andrei Toader
Exact. Şi fiecare evaluare se face de către directorul care ştie ce a făcut acel
om, ce situaţie, poate a avut concediu, deci nu pot eu să-l evaluez mai bine decât şeful
lui direct.
Dl Nicuşor Răducanu
Bine. Şi mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră, domnule
preşedinte.
Am văzut în organigramă, sunt foarte curios, nu am întrebat niciodată, dar
acum chiar că sunt curios, la Cabinetul preşedintelui aveţi patru consilieri.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu. Am patru posturi de consilieri.
Dl Nicuşor Răducanu
Patru posturi de consilier. Sunt ocupate toate? Şi dacă da, care sunt fericiţii
nominalizaţi? Poate cine ştie? Poate vreau...
Dl Bogdan Andrei Toader
Sincer, este o întrebare foarte bună şi pot să vă răspund foarte frumos şi
foarte elegant chiar.
Dl Nicuşor Răducanu
Vă ascult.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Acele posturi sunt ocupate de opt sau zece persoane - nu mai ştiu în acest
moment. Mi se pare că patru ore sunt disponibile. Am împărţit posturile, care
posturile înseamnă opt ore de lucru pe mai mulţi angajaţi. Una dintre aceste angajate
este prezentă aici - Nicoleta Sprîncenatu. Dacă nu o cunoaşteţi, îmi pare rău. Acest
Cabinet al preşedintelui este precum Cabinetul demnitarului. Nu face parte din
aparatul de specialitate, vine în sprijinul funcţiei de preşedinte. Trebuie să plecăm de
la acest lucru de bază. La fel şi la Primăria municipiului Ploieşti, unde domnul Prună
îşi desfăşoară activitatea, sau alţi câţiva colegi pe care s-ar putea să-i cunoaşteţi mai
bine.
Revenind, am pe mai multe domenii consilieri: pe domeniu de
infrastructură, am pe comunicare, am pe economic, juridic. Am preferat să am mai
mulţi cu part time, cu patru ore, pentru că nu este o muncă de opt ore, să stea după
preşedinte şi să-i plimbe geanta, ci pur şi simplu să se uite pe anumite documentaţii
să spună dacă sunt bine întocmite, dacă nu sunt bine şi să vină cu propuneri. Ceea ce
îmi doresc foarte mult.
Dl Nicuşor Răducanu
Întrebarea era dacă putem să-i cunoaştem, că până la urmă ei vă
coordonează, vă ajută în desfăşurarea activităţii.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cu mare plăcere. Dacă consideraţi, pot să-i aduc. Din păcate, mulți dintre
ei, să știți că vin dimineața, la 8,00 și pleacă la 12,00. Majoritatea. V-am spus că am
patru vacante, şi pe cultură am. Am unul și pe cultură, să știți.
Dl Nicuşor Răducanu
Foarte bine.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu. Ca să ştiţi...
Dna Elena Ion
Sunt categorii de personal de excepție, adică fie cumulează pensia cu
salariul, fie nivelul, cuantumul pentru cele două sau trei ore depăşeşte limita şi atunci
nu avem acea situaţie, adică să luăm la el contribuții ca pentru...
Dl Bogdan Andrei Toader
În principiu, un consilier la patru ore pleacă cu o sumă de 1.700 lei în
mână. Deci, eu spun că este mai mult decât decent remunerat.
Este o întrebare logică pentru un proaspăt consilier judeţean , e normal.
Într-o zi făceam o analogie cu Cabinetul Demnitarului, Secretar de Stat sau orice tip
de demnitar şi mă gândeam că sunt societăţi comerciale care au la fel consilieri la
cabinetul directorului unde sunt salariile sunt de vreo 7 000 lei net. Da, v-am spus,
făceam comparaţie.
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Dl Alexandru Bănică
Poate vrea să-i faceţi cunoştinţă că poate vrea şi dânsul să fie consilier la...
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă nu mai sunt alte întrebări la acest punct de pe ordinea de zi, vă supun
la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Vreau să vă spun că mi-am început activitatea în cadrul Consiliului
judeţean Prahova în anul 2008 ca şi consilier al preşedintelui Consiliului judeţean
Prahova de la acea vreme.
Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind constituirea componenţei
Comisiei speciale pentru întocmirea și modificarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al judeţului Prahova”.
În fiecare an, dacă nu mă înşel, trebuie să avem instituită această comisie.
Din comisie fac parte în primul rând subsemnatul, ca preşedinte, membri: doamna
secretar aici de faţă; doamna director executiv al Direcţiei economic, Maria Dovîncă;
doamna Livia Barbălată, director executiv al Direcţiei patrimoniu; doamna Alina
Georgiana Tincă, director executiv al Direcţiei juridic contencios şi administraţie
publică; doamna Iatan, Arhitectul şef şi domnul Ioniţă, directorul de la Direcţia
tehnică.
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun
la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru .
Dl Bogdan Andrei Toader
Aşa este în lege, din câte știu eu.
Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind participarea județului
Prahova la cofinanțarea proiectului ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare
Centrul Cultural Protoieria Ploiești Nord”.
După cum consider că ştiţi, noi, în anul precedent, am venit cu câteva
Hotărâri de consiliu pentru susţinerea câtorva proiecte pe Axa pe care şi noi voiam să
o abordăm 5.1 - Reabilitarea partimoniului cultural. Câteva parohii au fost declarate
câştigătoare, inclusiv Zamfira. Acum este cazul Protoieriei Nord. Mai aşteptăm
Jercălăi, mai aşteptăm şi alte astfel de instituţii de cult care au depus solicitări pentru
accesarea de fonduri europene.
Aşa cum ne-am luat angajamentul, venim în faţa dumneavoastră şi vă
supunem atenţiei participarea judeţului la cofinanţarea proiectului acesta. Este vorba
de o clădire de patrimoniu de pe bulevardul din centrul Ploieştiului, o clădire pe care
Primăria a pus-o la dispoziţie Protoieriei.
Este accea de lângă Muzeul de Artă, lângă Centrul Militar. Pe vremuri,
dacă nu mă înşel eu, era Policlinică militară, şi nu sunt aşa de bătrân. Revenind, suma
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pentru anul acesta după cum puteţi vedea 96 875,40 lei, reprezentând 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile. Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi?
Dl Gheorghe Necula
Şi se mută de pe Caragiale, acolo? Şi locaţia de pe Caragiale, cui rămâne?
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze, nu ştiu în ce clădire... Nu. Sunt două protoierii.
Aceea rămâne. Aceea este Protoeria Sud. Protoieria Nord, deocamdată, din
ce ştiu eu, din cunoştinţele mele, nu are un sediu afectiv, sediul este la Sfânta Vineri,
în curte, dacă nu mă înşel.
Pe Popa Farcaş, despre care vorbea consilierul, este clădirea noastră şi
funcţionează Protoieria Sud.
Dacă nu mă înşel, protopop este domnul Mihăiţă - la Sud, iar la Nord este
domnul Matei Adrian. Aşa s-a împărţit Ploieştiul în două protoierii: Protoieria Nord cu un protopop şi Protoieria Sud - cu alt protopop. În cadrul judeţului, dacă nu mă
înşel, sunt şase protoieri: Urlaţi, Văleni, Mizil, Câmpina, Ploieşti Nord, Ploieşti Sud.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 8 - „Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea
proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat
al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”
V-am vorbit despre extinderea şi modernizarea U.P.U., v-am vorbit despre
o clădire nouă, v-am vorbit despre reparaţii capitale, în luna ianuarie, dacă nu mă
înşel...
S-a deschis doamnă, sau urmează?
Dna Silvia Constantinescu
S-a deschis. Este consultarea Axa de sănătate pe ambulatoriu și aceasta este
doar ideea de proiect, urmează să vedem dacă într-adevăr găsim Axa că este eligibilă.
Astăzi am avut o discuţie cu Spitalul de Ginecologie şi este posibil ca totuşi în
următoarea şedinţă totuși să venim şi cu Spitalul de Ginecologie, cu extinderea
ambulatoriului. Încă nu este deschisă Axa, dar pentu a putea să pregătim
documentaţia este nevoie să facem primii paşi în identificarea eligibilităţii.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă spun din nou cât se poate de clar, că mi-a părut foarte rău că nu am
reuşit în perioada precedentă, perioadă în care am fost în mare parte cu
dumneavoastră în cadrul Consiliului judeţean, să abordăm aceste ,,Axe de sănătate”,
cum a făcut Târgovişte, care şi-a reabilitat pe fonduri europene tot spitalul. Acum
încercăm să abordăm orice Axă care apare pentru acest domeniu, pentru sănătate. Eu
chiar cred că putem să ajungem cu acest spital, dar va trebuie să mai lucrăm puţin la
ceea ce înseamnă personalul de acolo și atitudinea lor faţă de pacienţi sau faţă de
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aparţinători, faţă de beneficiarii serviciilor ca să fiu mai exact, dar măcar avem o
clădire aproape nouă, reparată, reabilitată complet, cu dotările necesate pentru ceea ce
înseamnă judeţul Prahova, pentru că nu ştiu câte spitale judeţene de urgenţă au 3.800
de pacienţi pe lună. Nu știu câte.
Să ştiţi că Spitalul Judeţean, deşi nu plătim noi salariile, iar pentru că nu aţi
auzit, are 2.252 de angajaţi, este o uzină. Domnul director este aici, în sală, iar dacă
aveţi întrebări pentru dumnealui doresc un singur comentariu: să ştiţi că anul trecut a
făcut eforturi foarte mari, astfel încât să nu cheltuiască banii şi să aibă o sumă destul
de importantă în buget pentru anul acesta, astfel încât să se doteze în continuare cu
toate instrumentele şi aparatura necesară funcţionării. Cred că aproximativ 90
miliarde, 9 milioane lei noi, nu ştiu.
Dl Marius Niculescu
Dacă îmi permiteţi, aș vrea să fac o...
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl Marius Niculescu
Nu este vorba de o reducere a cheltuielilor, ci a veniturilor realizate din
contractul cu Casa, pe serviciile pe care spitalul le-a prestat şi de fapt două prioritare
acestei categori de… ca și sursă de venit. Practic, toate categoriile importante de
cheltuieli privind alocațiile pentru medicamente, materiale sanitare nu au scăzut, ci
chiar au crescut, cu procente nesemnificative, dar totuşi ele au cunoscut o creștere.
Excedentul pe care noi l-am realizat anul trecut, în valoare de 9 milioane lei, l-am
repartizat pentru dezvoltare în special pentru ambulatoriu… anul acesta 1.700 mii, iar
restul banilor rămânând în exerciţiul de funcţionare pentru acoperirea acestor
cheltuieli, care sigur, per ansamblu noi încercăm să le menţinem în echilibru şi
sperăm ca şi anul acesta vom avem o execuţie bună din venituri, principala sursă de
venituri a spitalului - contractul cu Casa de Asigurări care să ne permită echilibru
financiar şi chiar un excedent din care să facem şi dezvoltare.
Dl Mihail Iulian Soiu
Domnule preşedinte, am și eu o…
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog, domnul Soiu și domnul Răducanu, apoi!
Dl Mihail Iulian Soiu
Una dintre problemele dificile pentru bolnavii de cancer este lipsa unui
cabinet de radioterapie în judeţ. Ei trebuie să meargă la Braşov sau la Bucureşti.
Dl Bogdan Andrei Toader
Pot să vă opresc aici? Îmi cer scuze! Pot să vă opresc aici?
Astăzi am dat două interviuri pe această temă, o avem pe doamna Carmen
Dumitru, am vorbit cu Banca Mondială, au venit în vizită în teren, au spus că ne vor
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da acest aparat de 6 milioane de euro, dacă noi finalizăm toată documentaţia şi
demarăm procedura pentru construirea clădirii care va adăposti acest aparat.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Este o ruşine pentru judeţul Prahova ca
noi să nu avem în judeţ şi să trimitem oamenii la Braşov sau Bucureşti, sau în altă
parte pentru acest serviciu de radioterapie.
Şi în acest buget, să ştiţi, un milion pe care am votat către Ploieşti, este
pentru acest centrul de radioterapie.
Dl Mihail Iulian Soiu
Ştiam acest lucru, că este prevăzut cu ajutorul Consiliului judeţean, la
municipal să se facă aşa ceva.
Ţinând cont însă de populaţia judeţului Prahova, care este foarte mare, noi
cu Iaşul suntem printre primele judeţe ca număr de locuitori...
Dl Bogdan Andrei Toader
Ei cresc și noi scădem din păcate. Trebuie menţionat.
Dl Mihail Iulian Soiu
Nu avem proleficitatea moldoveanului probabil.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ar trebui să ne preocupe acest lucru, stimate coleg!
Dl Mihail Iulian Soiu
Eu altceva voiam să vă spun. Cunosc un caz. S-a dus să facă la firma
dumneavoastră care face serviciu de tomografie, de radioimagistică. La
dumneavoastră este foarte scumpă o tomografie, pe când la un spital particular, la
Poiana Câmpina de exemplu, preţul este cu 40% mai mic.
Cum se explică această negociere cu Casa de Sănătate, astfel încât la stat să
coste mai mult o tomografie decât costă la un spital particular? Este o chestiune la
care trebuie să reflectăm.
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu nu cred că, costă mai mult. Îmi cer scuze!
Dl Marius Niculescu
Cred că este vorba despre RMN.
Dl Mihail Iulian Soiu
Nu. CT. Este vorba de CT.
Dl Marius Niculescu
CT-ul la noi nu se plăteşte.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu se plăteşte. Asta voiam să vă spun.
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Dl Mihail Iulian Soiu
Nu se plăteşte dacă aştepţi cinci luni sau şase luni.
Dl Marius Niculescu
CT în cadrul Spitalului Judeţean nu se efectuează contra cost.
Dl Mihail Iulian Soiu
Şi cât durează?
Dl Bogdan Andrei Toader
Cât durează o programare, domnule director?
Dl Marius Niculescu
Pentru ambulator durează de la caz la caz. Sigur că există un tempo aici. De
ce? În ultimii ani de zile am constatat...
Dl Bogdan Andrei Toader
Pentru ambulatoriu...
Dl Marius Niculescu
Pentru ce vine din ambulatoriu, cu trimitere de la medicul de familie sau de
la alt medic primar, specialist pentru această investigaţie. Capacitatea de investigare
pe CT este substanţial ocupată deprezentările din U.P.U şi pentru pacienţii internaţi în
spital.
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze pentru că vă întrerup!
Câte CT-uri avem noi?
Dl Marius Niculescu
Două CT-uri.
Dl Bogdan Andrei Toader
Şi unul de rezervă, dacă nu mă înşel eu, mai vechi.
Dl Marius Niculescu
Nu. Sunt două CT-uri puse în funcţiune, care funcţionează alternativ,
pentru că indicaţiile tehnologice sunt în anumiţi timpi de repaus. Nu pot funcţiona 24
din 24, dar este o problemă cu care ne confruntăm datorită solicitărilor foarte mari ale
acestui tip de investigaţie în structura de urgenţă. Timpul fizic de realizare este
aproape ocupat. Timpul de aşteptare pe o programare a unui pacient din ambulator de
aici rezultă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, dar durează cinci luni. Că avem o problemă dacă durează cinci luni..
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Dl Mihail Iulian Soiu
Cinci luni durează. Vă spun eu.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mai cumpărăm un CT.
Dl Mihail Iulian Soiu
Cunosc persoană care este în situaţia clară de...
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu ştiam de RMN cu probleme. La RMN aveam o problemă. Tocmai din
acest motiv o să avem noi un nou aparat de RMN.
Dl Mihail Iulian Soiu
Asta vă spun şi eu domnule preşedinte - este o problemă foarte sensibilă
pentru bolnavii de cancer.
Să nu le asiguri într-un judeţ ca Prahova, care are putere economică, este în
primele şapte ca putere economică, să nu le asiguri aceste servicii de sănătate în
judeţ, sau să nu le satisfaci aceste servicii în timpul optim pentru a remedia
problemele de sănătate, nu este plăcut, şi poate facem eforturi, ca în următorii ani, să
ne axăm şi pe acest lucru.
Și ca să nu vă mai reţin la sfârşit cu o chestiune, avem şaptesprezece şcoli
care au toaleta în curte, nu sunt multe faţă de alte judeţe, numai Aradul are două.
Poate în aceşti doi ani, remediem acest aspect prin colaborare. Am vorbit cu domnul
inspector Toma şi a spus: ,,Da domnule, nu noi le putem planifica, primarul să ceară.”
Noi să avem o evidenţă şi acolo unde primarul nu cere, să-l obligăm să o facă, pentru
că este o ruşine pentru judeţ să nu avem acest lucru rezolvat.
Dl Bogdan Andrei Toader
De obligat, nu avem cum să obligăm, o dată. Numărul 2, da, este o
necesitate. Dar pot da nişte cazuri punctuale, cu toaleta în cadrul clădirii, dar nu
există apă, consider că utilitatea şi prioritatea ar trebui să fie apa...
Dl Mihail Iulian Soiu
Se poate pompa.
Dl Bogdan Andrei Toader
Apoi putem să vedem cum funcţionează şi toaleta.
Sunt de acord cu dumneavoastră.
Dl Mihail Iulian Soiu
Dar problema de sănătate cred că aţi înţeles-o şi dumneavoastră şi cred că
sunteţi de acord şi dumneavoastră...
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles şi din acest motiv am discutat şi avem un RMN nou, astfel încât
să existe în cadrul Spitalului Judeţean acest serviciu oferit de către Spitalul Judeţean
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şi nu de către o firmă privată, dar stimaţi colegi, haideţi să fim sinceri! Suntem toţii
prahoveni şi ne dorim să oferim cetăţenilor aceştia posibilitatea de a accesa nişte
servicii de calitate, dar în acelaşi timp trebuie să fim conştienţi că apropierea de
Bucureşti şi comparaţia cetăţeanului sau a viitorului pacient… Doamne ferește, că
poate să fie oricare dintre noi, va exista cu Bucureştiul. Iar acolo sunt centre
universitare, sunt specialişti, sunt alte şi alte dotări moderne ca şi tehnologii, pe care
noi nu vom putea niciodată, pentru că nu vom avea nici specialişti niciodată şi ştiţi
din ce cauză? Pentru că este normal să se ducă către un volum mai mare de pacienţi,
o cauzistică diferită, mult mai bogată şi venituri mult mai mari. Adică noi trebuie să
oferim ceea ce putem şi la o calitate foarte bună, dar întotdeauna va exista comparaţia
cu Bucureşti şi este şi normal, de ce să nu fim sinceri?
Vă rog, doamna doctor!
Singurul doctor, dacă nu mă înşel.
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Un singur lucru vreau să specific, faptul că RMN-ul se face după ce se fac
toate celelalte investigaţii. Nu este o investigaţie de primă urgenţă. Acesta este
motivul pentru care RMN-ul se face în ultimă instanţă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vorbim de RMN. În privinţa acestui aparat de radioterapie, de când era
doamna acolo, directoare ştiu că...
Dna Mihaela Carmen Dumitru
De cinci ani mă chinui să fac acest lucru cu acceleratorul de particule la
oncologie.
Dl Mihail Iulian Soiu
Eu am vorbit de CT, stimată doamnă.
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Da, bine. Am înţeles. Eu v-am spus de RMN, acum.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu. Aţi început discuţia cu acest accelerator de particule pentru
radioterapie, pentru care bolnavii de cancer pleacă în alte judeţe sau la alte spitale şi
nu au posibilitatea să facă în judeţul Prahova.
Bun. Dacă sunt alte...?
Vă rog, domnul Răducanu!
Dl Nicușor Răducanu
Domnule director, am citit nota conceptuală de la Spitalul Judeţean privind
estimarea cheltuielilor.
Mi se pare totuşi că la modernizare aveţi 5.674 lei/metru, la o mie de metri
pătraţi, la modernizare, iar la extindere aveţi aceeaşi sumă pe metru pătrat, pentru 500
metri pătraţi.
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Nu vi se par diferenţe mari? Adică faptul că sunt echilibrate sumele, una
fiind modernizare şi alta fiind construcţie de la zero.
Un punct de vedere!
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Care lucrări? Haideâi să vorbim despre lucrări, că unele sunt
în atributul spitalului și alte lucrări sunt în...
Dl Nicușor Răducanu
Este vorba de nota concepuală pentru acest articol..., pentru punctul 8.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aceasta trebuie să ne întrebaţi pe noi, pentru că noi am întocmit nota
conceptuală.
Dl Nicușor Răducanu
Atunci scuze, domnule director! Nu era întrebarea pentru dumneavoastră,
ci era întrebarea pentru Consiliul judeţean, pentru domnul preşedinte.
Dl Marius Niculescu
Ideea a plecat de la faptul că Spitalul Judeţean nu mai deţine în
administrare spaţii adecvate pentru activitatea de policlinică ambulator şi ştiţi cu toţii
lucrul acesta. Din trei policlinici ale Spitalului Judeţean, a rămas cu fosta Policlinică
de copii unde se desfăşoară activitatea ambulatoriu integrat de atâţia ani de zile, în
condiţiile în care strategia şi politica serviciilor de sănătate este de a merge către
partea de prevenţie şi către partea de servicii medicale în afara spitalului pe celelalte
categorii de servicii, dar Spitalul Judeţean nu are infrastructura adecvată pentru
această categorie şi având în vedere posibilitatea de a atrage pe fonduri europene pe
Axa ce sa va deschide am identificat această posibilitate, să reuşim să facem...
Dl Nicușor Răducanu
Am înţeles, domnule director. Era vorba despre Consiliul judeţean.
Dl Bogdan Andrei Toader
Întreba cum aţi ajuns la cei 54...
Dl Nicușor Răducanu
Nu. Dar era vorba de... Întrebarea trebuia adresată experţilor de la Consiliul
judeţean.
Pentru dumneavoastră am altă întrebare imediat.
Dna Silvia Constantinescu
Pentru extindere s-a luat în calcul față de Ordonanţa privind standardele de
cost, pentru reabilitare nu există standarde de cost. S-a luat în considerare ca estimare
a valorii, o valoare maximă, urmând ca proiectantul să justifice acea valoare, fie prin
listă de cantităţi, fie prin proiecte similare. Cu siguranţă că la aprobarea devizului
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general şi a indicatorilor se va ţine cont de toate aceste aspecte, inclusiv de dotările pe
care le vor solicita cei de la spital, în partea de reabilitare.
Observaţia dumneavoastră este foarte corectă, ştiu la ce vă referiţi, deci
pentru o valoare estimată, pentru a putea fi dată la licitaţie, etapa de studiu de
fezabilitate, s-a luat în considerare o valoare maximală. Ea va fi adaptată de
proiectant, în funcţie de lucrările efectiv care se vor face în acel moment.
Dl Nicușor Răducanu
Mulţumesc.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Răducanu, îmi sunteţi simpatic, recunosc, dar două rugăminţi.
Din ce ştiu eu aţi discutat cu domnul Ciolac această problemă, iar dânsul va explicat puţin mai devreme.
Dl Nicușor Răducanu
Nu.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu aţi discutat despre această problemă.
Dl Nicușor Răducanu
Nu. Aveţi informaţii greşite.
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze!
Şi doi - aţi spus că aveţi o întrebare pentru domnul director. Vă rog!
Dl Nicușor Răducanu
Domnule director, a apărut în mass-media, în mai puţin de 30 de zile, un
caz privind lipsa medicamentelor de la Spitalul Judeţean şi lipsa locurilor de
internare, a paturilor de internare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aș vrea să vorbiţi exact despre ce secţie, pentru că eu ştiu de articol şi ştiu
despre ce secţie. Vă rog! Nu vorbim de locaţia nord.
Dl Nicușor Răducanu
Nu vorbim de locaţia nord.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dar specificaţi, vă rog!
Dl Nicușor Răducanu
Dar dânsul are toată... E directorul Spitalului Judeţean.
34

Dl Marius Niculescu
Eu vă pot spune despre informaţia care a ajuns la mine. Dacă este similar
cu cazul la care vă referiţi dumneavoastră sper să fie vorba despre acelaşi lucru
despre care vorbim. Este vorba de o sesizare făcută de un pacient internat în secţia
exterioară, pe Buna Vestire...
Dl Nicușor Răducanu
Buna Vestire, da.
Dl Marius Niculescu
…care, într-adevăr, pe o perioadă de timp, spitalul,l practic, a fost depăşit
ca şi capacitate de internare. A fost în situaţia e a sta doi pacienţi în pat, care s-a
remediat ulterior prin externări, prin optimizare, s-au mai alocat şi paturi
suplimentare, deşi reglementările legale nu ne permit acest lucru să...
Dl Bogdan Andrei Toader
În anul...
Dl Marius Niculescu
În această conjunctură în care au fost virozele acestea respiratorii...
Dl Bogdan Andrei Toader
Aș vrea să vă explic.
Domnule Răducanu, dacă îmi permiteţi!
Undeva prin anul 2009, domnul Cseke Attila ne-a transferat aceste spitale
şi guvernarea de la acea vreme a închis mai multe spitale. Există o logică. Astfel a
existat un număr limitat de paturi şi s-au limitat.
Spitalul Judeţean are un număr limitat aprobat de paturi, nu poate veni cu
alte paturi care să și fie decontate prin contract.
Câte paturi avem?
Dl Marius Niculescu
1160 de paturi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Avem 1160.
Ascultaţă-mă până la capăt!
Pentru acele secţii la care face domnul referire, câte avem?
Dl Marius Niculescu
Avem la secţia de interne II - 80 de paturi, la gastroenterologie - 40 de
paturi şi dermatologie…
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă la un moment dat există, cum am spus, un val de viroze respiratorii,
ce ar trebuit noi să facem? Că s-a întâmplat şi acest caz la Băicoi - ,,Nu te internez!”.
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Ce ar fi trebuit? Să-l dăm pe om afară sau l-am primi, i-am spus care sunt condiţiile:
numărul este limitat.
Stimaţi colegi! Acesta este numărul de paturi pe care-l avem. Dacă nu-i
convenea ți nu putea trebuia să refuze. Cred că sunt foarte multe paturi la privat, dar
totuşi eu cred faptul că dacă l-am primit am dat dovadă că înţelegem situaţia, suntem
oameni şi facem tot ce putem pentru tratarea acestor oameni care vin la noi pentru
sprijin.
Dl Nicușor Răducanu
Avem un număr limitat de paturi, aşa este, dar fiecare cetăţean al judeţului
are dreptul la asistenţă medicală indiferent că sunt...
Dl Bogdan Andrei Toader
Asistenţă i-a dat.
Dl Nicușor Răducanu
Ok. Se putea discuta cu persoana respectivă.
Medicamentele lipsă? Pentru că în acea sesizare era şi lipsa
medicamentelor. Aici nu cred că mai depinde de numărul de paturi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu cred că există medicamente lipsă în cadrul Spitalului Judeţean.
Dl Marius Niculescu
Cred că de acel caz vorbim - de la Secţia de Interne, de la Buna Vestire.
Pentru acel caz şi alţi şapte pacienţi care au fost în situaţia de a fi internaţi pe
competenţa exclusivă a medicului de a dispune internarea, pentru că această
competenţă nu este un act administrativ, este competenţa exclusiv medicală a
doctorului de a dispune internarea, într-adevăr pe o capacitate depăşită de internare,
s-a luat măsura administrativă de suplimentare a numărului de paturi.
În ceea ce priveşte indicaţia de a achiziţiona din resurse proprii,
medicamentele, din verificările noastre pe actele respective erau pentru o boală
cronică pe care pacientul o avea şi pentru care spitalul, pe afecţiunea de urgenţă
pentru care s-a prezentat, nu era obligat să i le asigure.
Dacă în cazuri excepţionale, totuşi, se implică prin foaia de observaţie de
către medic administrarea unui medicament care nu există în farmacia spitalului, deşi
sunt cazuri care nu mi-au fost aduse la cunoştinţă, dacă ele există, pacientul are
dreptul de a solicita spitalului să i se ramburseze acea cheltuială.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci putea să ceară rambursarea acelor cheltuieli dacă era...
Dl Nicușor Răducanu
Ferească Dumnezeu să păţeşti ceva, este vai și amar!
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Pentru acest proiect de pe ordinea de zi, pe care vi l-am supus atenţiei,
în ceea ce priveşte pregătirea şi promovarea proiectului ,,Extinderea, reabilitarea,
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modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului Județean de Urgență
Ploiești”, dacă sunt alte comentarii, dacă nu vi-l supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Proiectul nr. 9, pe care vi-l supun atenției, este - „Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare prin licitație
publică a serviciilor de operare a Stației de sortare a deșeurilor Boldești Scăeni și a
Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești”
Aşa cum v-am spus, această staţie de tratare mecano-biologică e undeva la
70% gata. Va urma, după, finalizarea lucrărilor şi probelor aferente staţiilor. La
sfârşitul acestei perioade de probe, noi trebuie să concesionăm, în baza unei licitaţii,
bineînțeles, administrarea, operarea acestei Staţii de tratare şi a Staţiei de sortare,
pentru că ele merg în paralel conform fluxului - mai întâi ceea ce se colectează se va
duce către Staţia de tratare mecano-biologică…
Dna Silvia Constantinescu
Ș cele reciclabile la sortare.
Dl Bogdan Andrei Toader
… la sortare şi ce nu se mai poate ducem la rampă, dar noi trebuie să
pregătim, exact cum a scris doamna aici, aprobarea ,,Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare prin licitație” - pentru că aşa scrie în legea concesiunii.
Conform proiectului aprobat, noi nu putem să operăm, noi trebuie să scoatem la
licitaţie operarea acestei Staţii, la finalizarea lucrărilor, aşa cum a fost şi cu Lumina
Verde - am construit clădirea şi apoi...
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Am retras proiectul numărul 10 - ca şi iniţiator.
Proiectul nr. 10 (fost nr. 11) - „Proiect de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova”.
Doamna Nuşa, în câteva cuvinte!
Dna Elena Ion
A avut loc în luna ianuarie concurs de promovare în grad profesional şi este
vorba de transformarea unui post ocupat de referent cultural de la I la referent cultural
IA, doamna fiind declarată admisă.
Atât. Este vorba de transformarea unui post.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci nicio angajare?
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Dna Elena Ion
Nu.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Proiectul nr. 11 (fost nr. 12) - „Proiect de hotărâre privind atribuirea unor
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale”.
Domnul Sepşi nu participă la vot şi nici doamna Rodica Papuc nu participă
la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnul consilier
Sepşi Daniel nu au participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Proiectul nr. 12 (fost nr. 13) pe ordinea de zi, a apărut ca suplimentar, este
- „Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile - terenuri aflate în
proprietatea publică a județului Prahova, situate în orașul Plopeni”.
Domnul director!
Cine a iniţiat proiectul?
Dna Livia Barbălată
Este vorba de ternurile aferente Staţiei de epurare de la Plopeni care a fost
construită de echipă. La notar, ca să definitivăm alipirea, ne cere hotărârea pentru
două terenuri care sunt în proprietatea publică a judeţului.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dar Staţia a fost finalizată, s-a recepţionat, nu poate să facă recepţia până
nu alipim cele două terenuri. Am înţeles.
Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
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