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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
  

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 16 noiembrie 2018, ora 12,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 433 din 

14.11.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 28 

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

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

Dumitru Mihaela Carmen, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică 

Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică 

Justinian Feodor, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 

Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudoran 

Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

Au lipsit doamnele consilier județean Papuc Rodica Mariana și Sprîncenatu 

Nicoleta și domnii consilieri județeni: Enescu Rareș Dan, Necula Gheorghe, Nistor 

Marian Tudor, Răducanu Nicușor,  Stoian Sorin George și Tudora Dorin. 

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

dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 

economice; dna Livia Barbălată, director executiv al Direcției patrimoniu; dna 

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

executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Eliza Grecu, directorul 

executiv adjunct al Direcției economice; dna Liliana Ababei, directorul executiv 

adjunct al Direcției tehnice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct 

al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse 

umane și reprezentanții presei. 

La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Anca Popa, șeful 

Serviciului investiții în infrastructură din cadrul Direcției tehnice; dna Ioana Șandor, 

șeful Serviciului financiar contabilitate din cadrul Direcției economice; 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 Cristina Mircea, șeful Serviciului proiectare din cadrul 

Direcției tehnice; dna Cristina Poenaru, seful Biroului audit intern; dl Bogdan 

Ioniță, consilier în cadrul Compartimentului sănătate, cultură, învățământ, mass-

media, sport-tineret, ONG-uri, turism; dna Gabriela Lucia Bucurică, consilier în 

cadrul Compartimentului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport-tineret, 

ONG-uri, turism și dl Marius Niculescu, managerul Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești.  
  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Vă rog să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 
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X 

 

X X 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

În primul rând, vreau să anunț prezența în sală - 28 consilieri județeni, din 37 

validați la acest moment.  

În primul rând, ordinea de zi, așa cum v-a fost ea transmisă, cu cele 8 

proiecte. 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este de acord cu 

ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? 

 

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

următoarea ordine de zi:  

 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 16 octombrie 2018. 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 

2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018 în 

vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului județean Prahova nr. 119/2018 privind asocierea județului Prahova cu 

localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe 

anul 2018 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren în suprafață 

de 36.253 mp, din domeniul public al comunei Poiana Câmpina în domeniul public 

al județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 113/10.07.2017 privind declanșarea procedurilor de 

expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean 

„Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova - DJ720 (Km 

15+500 - Km 30+000)” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 
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 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 116/10.07.2017 privind declanșarea procedurilor de 

expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean 

„Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 3 - Tronsonul Prahova - DJ102K, 

DJ102D, DJ100C” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai 

obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a Gospodăriei de apă Drajna de 

Jos aferentă Sistemului microzonal de alimentare cu apă a comunelor Cerașu, 

Drajna, Bătrâni, Starchiojd, Posești, județul Prahova” - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult!  

          Primul punct la ordinea de zi - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Prahova din 16 octombrie 2018”.       

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Al doilea punct pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului 

Județean Prahova”. 

Doamna Dovîncă, în câteva cuvinte! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Propunem rectificarea bugetului, având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 

848/31.10.2018, prin care au fost alocate fonduri pentru sistemul de protecție a 

copilului și a centrelor persoanelor adulte cu handicap, din Fondul de rezervă al 

Guvernului - e vorba de 4.279 mii lei. 

De asemenea, prin Decizia Direcției  Generale a Finanțelor Publice, Ploiești, 

a fost alocată suma de 367 mii lei, având în vedere depășirea Programului de IVG, 

cotelor din impozitul pe venitul global. 

De asemenea, de la bugetul de stat, pentru bugetele locale, a fost suplimentată 

suma pentru investiții în sănătate, este vorba de suma de 1.842 mii lei - sumă care a 

fost alocată celor două spitale, pentru procurare aparatură medicală.  

La partea de cheltuieli, s-a suplimentat, pe lângă suma alocată, la Spitalul de 

Obstetrică Ginecologie, pe lângă suma alocată pentru aparatură medicală, încă cu 

500 mii lei, pentru ,,bunuri și servicii”.  
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De asemenea, la capitolul 84 - transporturi -, s-a suplimentat cu suma de 500 

mii lei, pentru ,,Programul de reparații curente”.  

La Direcția de Plante, cu suma de 550 mii lei, pentru devierea traficului greu 

de pe DN 1B, pe DJ 236.  

S-au făcut redistribuiri în listele de investiții și pe programul de ,,bunuri și 

servicii”, pentru a asigura funcționarea la toate unitățile, precum și cheltuielile cu 

salarii. 

 

(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian participă la lucrările ședinței 

Consiliului județean Prahova). 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cam atât. Aș vrea să... 

 

Dna Maria Dovâncă 

La capitolul  ,materiale” și la Consiliul județean a fost, de asemenea, 

suplimentată suma pentru ,,bunuri și servicii” pentru plata unor cotizații la 

organisme internaționale  și cu care suntem asociați și pentru continuarea 

programelor de asociere cu localități, de asemenea a fost suplimentată suma cu 

1.420 mii lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Acum să vă explic eu câteva puncte pe care doamna vi le-a menționat. A vrut 

să le menționeze pentru că fac parte din rectificarea generală a bugetului propriu. S-

a primit din partea Ministerului Sănătății, pentru dotare, pentru aparatură medicală, 

atât pentru Spitalul Județean de Urgență, cât și pentru Maternitate, s-a primit, dacă 

nu mă înșel, domnul director este aici... 

 

Dl Marius Niculescu 

1.806. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

1.806. 18 miliarde lei vechi, 1,8 milioane lei noi, bani care sunt sigur că ne 

vor fi de folos.  

De asemenea, pentru DGASPC, s-a primit suma de 4,2 milioane, bani pe care 

noi deja îi asigurasem, în ședință, data trecută, astfel încât să aibă salariile asigurate 

și bunurile și serviciile  până la sfârșitul anului, pentru tot anul în curs. 

Din acești bani... 

A! Era să uit. Am avut încasări mai bune decât am prognozat la începutul 

anului și am primit o sumă de 368 mii lei, de la Finanțe. Sperăm ca luna decembrie 

să fie o lună foarte bună - noi deja depășim programul pentru tot acest an. Sperăm 

că tot ce se va încasa, se va regăsi și în bugetul nostru - adică Finanțele să ne 
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distribuie, către bugetul propriu, acele sume, iar cu acești bani, cei 4,2 milioane, am 

spus să mai ajutăm localitățile care au reușit până acum să cheltuiască banii - cu 1,4 

milioane, pentru că oricum va fi o economie făcută, pentru că alte localități nu vor 

reuși să cheltuie banii alocați.  

Deja am primit semnale că parteneriatul nostru cu Blejoi, unde am pus doar 

50 de mii - cei drept, nu mai poate fi realizat, pentru că a venit sezonul rece și nu 

mai putem să turnăm asfalt în condiții optime și chiar dacă am reuși, asfaltul ar 

trebui să fie cu aditivi și ar fi mai scump și chiar nu se justifică pentru câteva luni 

acel parteneriat. Și mai sunt cazuri, să știți, unde primarii nu vor reuși să cheltuiască 

banii și am spus că dacă tot am primi acești bani - 4,2 milioane, 1,4 să-i direcționăm 

către autoritățile locale.  

500 mii la Maternitate, să-i sprijinim să încheie anul - v-am spus că sunt 

anumite probleme în ceea ce privește Spitalul de Obstetrică Ginecologie, pentru că 

au cheltuieli mai mari decât prognozat, datorită creșterii salariilor din acest an și, 

bineînțeles, datorită unor reparații care au loc acolo. 

În rest, sunt redistribuiri între capitole. 

Dacă am omis ceva, doamna Dovîncă? 

Mai avem vreo alocare importantă, ca și sumă? 
 

 

Dna Maria Dovîncă 

La capitolul 84, la drumuri.  
 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Am primit avizul de la CNAIR, am primit avizul Poliției, pentru devierea 

traficului greu pe DJ 236- sunt anumite condiții impuse de acest aviz. În primul 

rând, montarea unor console pe DN 1, pentru a dirija traficul greu. Acele console 

sunt destul de costisitoare. Din estimările făcute de Direcția tehnică, avem nevoie de 

acești 550 mii lei. Bineînțeles că o astfel de lucrare, montarea și achiziționarea de 

astfel de console, ar dura o lună și ceva, ca și estimare. Din fericire, am primit acel 

aviz, deși condiționat - etapizat.  

În primul rând, în primă fază, se va face un marcaj exact așa cum este cel de 

acum, cu obligativitatea participanților la trafic de a merge pe DJ 236, urmând, 

ulterior, în două luni, două luni și jumătate, noi să montăm acele console.  

Deci, ceea ce am promis la ședința precedentă, că până la 1 decembrie, vom 

devia traficul greu, astfel încât acele zone foarte aglomerate din fața Centrului 

comercial, din acea zonă, să fie cât de cât accesibile pentru toți participanții la trafic 

- se va întâmpla. Deci, până la 1 decembrie, sigur vom..., dar rămâne obligativitatea 

care a fost instituită prin aviz, să montăm acele console pe DN 1 și alocăm acum 

suma de 550 mii, astfel încât să demarăm și procedura de achiziție. Cei de la 

Drumuri și Plante au spus că montarea nu va crea o mare problemă.  

Cam despre asta e vorba în această rectificare. Dacă sunt comentarii, dacă 

aveți nelămuriri? Vă rog! 
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Dl Alexandru Bănică 

Pe viitor, să mai ținem cont de Spitalul de Obstetrică Ginecologie, pentru că 

au o datorie de 2 milioane - la ,,bunuri și servicii”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Datoria curentă este de 1,2 milioane. Știu, pentru că am primit datele.   

 

Dl Alexandru Bănică 

1,500 milioane. Era aproape 2 milioane, dar se va face 2 până la sfârșit. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Momentan, alocăm acești 500 mii, oricum este un sprijin destul de important. 

Am discutat cu managementul de acolo și am spus că va trebui să-și contureze un 

buget realist pentru anul viitor. Bugetul pe care noi l-am aprobat pentru dumnealor 

și pe care dumnealor ni le-au propus, nu a fost în concordanță cu ceea ce s-a 

întâmplat în acest an. Nu au prognozat cum trebuie nici cheltuiala cu personalul, 

nici cheltuiala cu bunurile și serviciile și nu și-au îndeplinit nici contractul cu Casa 

de Asigurări, în anumite luni. Automat, încasările au fost mai mici, dar va trebui să 

avem o discuție mai amplă pe această temă. 

Mulțumesc, domnule Bănică!   

Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul numărul trei pe ordinea de zi - „Proiect de hotărâre privind 

asocierea Județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume 

din bugetul județului Prahova pe anul 2018”. 

Așa cum v-am spus, din suma primită, am propus să repartizăm o mică parte 

către autoritățile locale și aici este vorba de Ploiești - pentru Parcul memorial 

,,Constantin Stere”, către Mizil - suma de 80 mii, pentru Vălenii de Munte... 

Ar fi cazul să vă anunț această investiție pe care Primăria Vălenii de Munte, 

împreună cu Gura Vitioarei și Consiliul județean și-o doresc a fi realizată, dar în 

acest moment suntem în elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

,,Variantă de ocolire a orașului Vălenii de Munte” - este vorba de o centură 

ocolitoare. Primăria Vălenii de Munte o consideră ca și obiectiv de prim rang, în 

sensul că își doresc foarte mult - au discutat cu toți investitorii din zonă. Să știți că 

s-au dezvoltat foarte mult localitatea și traficul generat de drumul național, 

împreună cu acești investitori care își doresc ca mărfurile lor... Să știți că nu pot să 

menționez investitorii, dar sunt investitori de prim - rang în România, care își 

desfășoară activitatea în Vălenii de Munte și care solicită insistent construirea 



7 
 

acestei centuri a orașului. Momentan, suntem la studiul de fezabilitate și aprobăm 

parteneriatul cu orașul Vălenii de Munte, astfel încât dumnealor să demareze 

achiziția studiului de fezabilitate, să nu mai..., și apoi să vedem unde vom găsi 

finanțarea.  

Am înțeles că o Axă pe fonduri europene - 6.1- s-ar prelungi și poate am reuși 

să depunem pe aceasta.  Vedem!. 

Avem parteneriatul cu localitatea Berceni, Băicoi, Apostolache, Chiojdeanca 

- sumele sunt undeva între 50 mii și 200 mii, cele mai mari la Băicoi. Sângeru - 80 

mii, Plopu - puntea pietonală, care se dorește a fi inaugurată de 1 Decembrie, este o 

punte celebră deja.  

Olari - continuă „extinderea de rețea alimentare cu gaze”. La fel și Mănești 

,,Proiectare și...”. Mănești, știu că are în lucru o extindere de gaze.  

În total, suma care este alocată, este de... 1,4 milioane ați spus? 

La care aș vrea eu să vă mai adaug, cu acordul dumneavoastră, un 

amendament: este vorba de Albești Paleologu, pentru acel sens giratoriu care este în 

construcție, dorește finalizarea lui. Din păcate, nu are suma necesară și își dorește 

finalizarea undeva până la 1 Decembrie, pentru că le expiră avizul de la CNAIR și 

nu mai pot lucra la el. Și aș vrea să vă propun: Albești Paleologu - ,,Amenajare sens 

giratoriu, între DN 1B, DN 1 D, DJ 102C și lucrări conexe în sat Albești 

Paleologu”- suma de 100 mii lei. Suma va fi alocată de la capitolul 51.02 titlul 

,,bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 - ,,alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

Vă rog, domnule Dumitru! 
 

 

Dl Cristian Dumitru 

Mulțumesc, domnule președinte! 

Ce voiam să atrag atenția, mai ales că vorbim de lucrări noi - ar trebui să 

ținem cont de faptul că benzile de accelerare și de frânare, de ieșire, mai ales din 

nodurile acestea de intersecție, încă le facem foarte mici, foarte scurte. Multe din 

accidentele care se întâmplă, nu numai la noi în județ, dar în general, la aceste 

intersecții, au loc foarte mult și din cauza acestor benzi de intrare în intersecție sau 

de ieșire din intersecție.  

Constat că și la lucrările noi pe care le-am făcut și pot să dau câteva exemple: 

aceste benzi sunt foarte scurte, de circa 50-100 și puțin de metri. Dacă ne uităm și în 

afară, dar nu numai în afară, dar și în normele respective, ar trebui să ținem cont că 

aceste benzi, mai ales la lucrările noi, chiar dacă sunt puțin mai costisitoare ca și 

preț, poate ca și expropriere de un teren, și așa mai departe, ar trebui să fie mult mai 

lungi, pentru a putea frâna, pentru a putea accelera și a intra în trafic mai ales pe o 

bandă normală, cum ar trebui să fie.  

Și ar trebui să ținem cont, mai ales la proiectele noi, de această soluție, pentru 

că mă uitam chiar și aseară, când am trecut pe la Albești pe acolo, intersecția s-a 

îngustat foarte mult, s-au făcut scuaruri pe mijlocul drumului, și benzile de ieșire și 

de intrare în intersecție, acum s-au îngustat foarte mult și sunt foarte scurte.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Aici vă dau dreptate - cazul Albești este un astfel de caz, unde dumneavoastră 

ați constatat foarte corect ce se întâmplă. S-a încercat să nu se ajungă la exproprieri 

și s-au încadrat în terenul disponibil - este un caz.   

Nu știu dacă ați observat, dar la pasajul suprateran, la noi, la DJ 102, vorbim 

de Păulești, Blejoi, benzile sunt de o anumită dimensiune, sunt destul de bune, dar 

pentru că am recurs la exproprieri. Va trebui să ne gândim, pentru că astfel de 

lucrări rămân pentru următorii 50 de ani. Nu vor mai fi modernizate și ar trebui să 

prevedem așa cum trebuie, de la bun început. Este foarte... 

 

Dl Cristian Dumitru 

Dacă îmi permiteți, chiar asta voiam să spun. Facem niște lucrări pentru zeci, 

poate chiar 50-100 ani, de aici încolo. Nu le facem pentru un an-doi ani de zile. Tot 

investim o sumă considerabilă de bani în fiecare investiție de genul acesta. Un plus 

de 5% sau de 10% cred că nu ar fi atât de mare problemă, având în vedere perioada 

de existență și folosirea după aceea, pentru că ne bucurăm că se rezolvă o problemă 

punctuală pentru moment, dar peste doi ani de zile constatăm că avem alte 

probleme.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Volumul de trafic va fi cu totul altul. Așa este. Aveți dreptate. E bine că e și 

domnul director Ioniță și doamna Mircea Cristina, care au auzit și la viitoarele 

intersecții, vor prevedea benzi de accelerare și decelerare mai ample.  

În legătură cu amendamentul propus, pentru Albești Paleologu. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul cu 29 voturi 

„pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Și acum Hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 
 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Proiectul numărul patru - este vorba de un ,,Proiect de hotărâre pentru 

modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 119/2018 

privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor 

sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018”. 
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Nu este vorba de noi alocări în acest proiect, ci doar de modificări de titluri, și 

aici vorbim de localitățile: Iordăcheanu, vorbim de Sălciile și Șotrile. Eu atât citesc.  

Mai este ceva? Eu așa am citit în proiectul de hotărâre. Dacă nu sunt și alte 

modificări, vă supun... 

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

În titulatură este o greșeală. În loc de ,,stradal” este ,,stardal”, sau ceva de 

genul acesta.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La noi scrie ,,stradal”.  
 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Este stradal. 
 

Dl Dan Ciolac 

Vedeți în adresa lor. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În a noastră trebuie să spună cum... Deci se schimbă...  

Vă rog, domnule Cristian! 
 

 

Dl Cristian Dumitru 

Voiam să fac tot o remarcă, o sugestie generală. Văd că..., și foarte bine că în 

ultima perioadă, sau în ultimii ani de zile aprobăm foarte multe proiecte de 

modernizare a infrastructurilor din comune și aici mă refer la trotuare, la drumuri și 

așa mai departe. 

Am constatat, tot așa, mergând prin județ, că foarte multe primării au proiecte 

de reabilitare, de construire de fapt, a unui trotuar, pentru că până acum nu existau 

trotuare acolo și acum nu știu din ce idee poate, fac trotuarele, chiar dacă au un 

spațiu generos, de 3-4 metri, trotuare cu beton sau cu asfalt, dintr-o parte în alta.  

Mă refer că mai ales în anumite zone, dar cred că în toate zonele rurale, ar 

trebui să se țină cont în aceste proiecte de a avea niște trotuare și cu niște spații 

verzi. Haideți să ne uităm peste tot în altă parte că, mai ales în comune unde există 

posibilitatea, trotuarele respective cuprind și niște spații verzi. Mă uitam la unele 

localități că au beton, au un trotuar de 3-4 metri și au turnat acum asfalt sau beton 

de colo până colo.  

Ca să aveți așa o idee, uitați-vă ce diferență este în Păulești, nu mai departe, 

în zona unde s-a început proiectul respectiv, acum vreo 3-4 ani, cu trotuarele dintr-o 

parte în alta cu beton, și după aceea la diverse sugestii, proiectul s-a modificat, și pe 

noile trotuare, pe noile amplasamente, acum prevăd și un spațiu verde. Un spațiu 

verde care nu este întreținut de toată lumea, dar acolo se poate pune un trandafir, se 

poate  pune gazon și așa mai departe. Mai ales în comune ar trebui să transmitem 
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tuturor să aibă niște proiecte, că aceste proiecte din păcate nu ajung la noi și nu 

putem să le vedem.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna Luminița este în sală. Sunt sigur că va fi mai mult decât fericită să 

impună niște reguli urbanistice. 

 

Dl Cristian Dumitru 

În care aceste trotuare, în funcție de lățimea respectivă, pot avea și spații 

verzi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Este foarte corect. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Și cred că și din punct de vedere financiar ar fi o economie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. În principiu, da. 

Dacă permite locul respectiv, este și păcat.  

În privința proiectului numărul patru - dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă 

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul numărul cinci - vă anunț înainte că este un proiect cu două treimi - 

„Proiect de hotărâre privind solicitarea, deci doar solicitarea, transmiterii unui teren 

în suprafață de 36.253 mp, din domeniul public al comunei Poiana Câmpina în 

domeniul public al județului Prahova”. 

Este vorba de un teren necesar pentru proiectul de la ,,Hidro Prahova”. 

Vă rog, doamnă! 

 

Dna Livia Barbălată 

Este un teren necesar pentru Stația de epurare a apei uzate Breaza care 

deservește localitățile Breaza și Comarnic. Este de interes județean și de aceea 

terenul trebuie să fie în domeniul public al județului. În momentul de față este în 

administrarea Consiliului județean și în proprietate comunei Poiana Câmpina. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am avut o discuție cu domnul primar, este de acord, dar noi trebuie să-i 

adresăm această solicitare.  
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Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 
 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Soiu! 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Mă scuzați! Am un comentariu de făcut.  

Aceste două localități, Breaza și Comarnic, sunt cele mai necăjite localități, 

ca  infrastructură, de pe Valea Prahovei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Au avut mult de suferit și din cauza acestui proiect, pentru că s-au întârziat 

lucrările foarte mult. Am putea să facem un efort și să realizăm, datorită, în primul 

rând, a efortului dumneavoastră, al Consiliului județean, să se realizeze în timpul 

acestui mandat, Stația de epurare și darea în folosință a sistemului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta și încercăm. Din păcate, ANAP-ul și alte instituții, încurcă derularea 

procedurii, dar din ce știu eu, pentru această\stație, au ținut licitația.  

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

S-a ținut acum vreo 3 luni. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Și s-a dat la Hidrotehnica București. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, suntem pe un drum bun, dar vă spun că sunt alte lucrări, cum ar fi cea 

de la Bănești, Câmpina și Văleni, care a fost sistată, reziliată și se încearcă din nou 

atribuirea unui constructor, acea lucrare, și este în același stadiu de doi ani de zile. 

Sunt alții mult mai înapoiați, dar noi sperăm că această lucrare, într-un an și 

jumătate, cât are termen de execuție, se va și concretiza.  
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Dl Mihail Iulian Soiu 

Cu atât mai mult, două localități. Se spune de aerul de Breaza, dar acesta este 

viciat de lipsa... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este. Vom încerca să... Din păcate procedurile de achiziție au durat 

aproape un an de zile - din păcate.   

Vă mulțumesc foarte mult! 

Am votat acest proiect și voi solicita să trecem la următorul. 

Numărul șase - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 113/10.07.2017 privind declanșarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul 

de expropriere, situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 

județean „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 

1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova - DJ720 (Km 

15+500 - până la Km 30). Acolo se intră în DN 1,  inițiat de subsemnatul. 

Doamna Silvia, domnule Marius, câteva cuvinte. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Este vorba de finalizarea procedurii de identificare a tuturor proprietarilor 

deținători de terenuri pe coridorul de expropriere, precum și a procesului de 

evaluare întocmit de un expert evaluator, atestat ANEVAR. Pentru proiectul DJ 

720, este vorba de o suprafață de aproximativ 3,7 hectare, evaluată la 295 mii lei, 

bani care vor fi dați proprietarilor și ulterior recuperați de noi, pentru că se 

constituie ca și cheltuieli eligibile, în limita a 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului.  

Proiectul este în faza de precontractare la ADR Sud Muntenia și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am trecut de toate evaluările și e în precontractare. Sperăm ca undeva până la 

jumătatea lunii decembrie să semnăm contractul.  

Noi v-am spus de mai multe ori, primisem 77 puncte, trecusem și eram și 

atunci în faza de precontractare. Din păcate, s-a închis Axa și s-a redeschis peste o 

lună.  

S-a modificat Ghidul, a trebuit să reluăm toată procedura, dar absolut toată.  

Pentru acest proiect, vă anunț că este din nou cu două treimi, pentru aceste 

exproprieri.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Același tip de proiect pentru celălalt drum - ,,Proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 116/10.07.2017 

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care 

constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică de interes județean „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene 

identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 3 - 

Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”” - proiect inițiat de 

subsemnatul. 

Domnul Marius!  

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

La fel, numai că fiind vorba de sector mult mai lung, suprafața este de 

aproximativ 11 hectare și valoarea despăgubirilor bineînțeles este mai mare - 

aproximativ 400 mii lei.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Oricum, să știți că sumele sunt destul de mici și suprafețele expropriate sunt 

destul de mici: este vorba de 8 metri, 12 metri și la un preț de un euro. Cât a ieșit? 

Mai puțin - 1,7. Vă dați seama că un proprietar va fi expropriat cu 150 lei, 100 lei, 

55 lei. Sumele sunt infime, dar vă dați seama că a trebuit să facem toată această 

procedură de identificare și ulterior de evaluare a acestor suprafețe. 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 
 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

 Iar proiectul numărul opt este - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a 

Gospodăriei de apă Drajna de Jos aferentă Sistemului microzonal de alimentare cu 

apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd, Posești, din județul Prahova””. 

Toate aceste localități: Cerașu a finalizat apa și a predat-o către Hidro 

Prahova - ca să știți, Bătrâni, încă se lucrează și au trecut și la canalizare, pe AFM 

un proiect care este undeva la 70% gata, din ce știu eu, Starchiojd-ul lucrează la 

apă, Posești-ul lucrează la apă, tocmai am extins Autorizația de construire.  

Toate aceste localități beneficiază de apă din sistemul microzonal de 

alimentare cu apă, iar la Drajna există o gospodărie care este pusă în pericol de o 

alunecare.  

Doamna Barbălată, sau domnul Ioniță! Vă rog! 
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Dna Liliana Ababei 

Vă răspund eu. Domnul Ioniță este la recepția de la 713. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a început procedura pentru recepție la drumul... Este interesată foarte mult 

doamna de la presă - este DJ 713, este drumul către… 
 

Dna Liliana Ababei 

Către Șaua Dichiului și Piatra Arsă. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

… Piatra Arsă. Vă rog! 

 

Dna Liliana Ababei 

Această lucrare, această alunecare de teren este produsă din cauze naturale în 

mod special și pentru a pune rezervorul în siguranță este necesar să facem o lucrare 

de consolidare a terenului, pe 41 metri. 

Fundarea este indirectă prin piloni forați cu diametru de 400, un număr de 33 

de bucăți. Elevația este formată din mai multe tronsoane - tot din beton armat.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Valoarea estimativă? 

 

Dna Liliana Ababei 

Valoarea estimativă este 550 mii lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E destul de mult. Am fost foarte supărați. Atunci când ne-au predat aceste 

amplasamente, domnii primari, și Cerașu și Drajna, s-au ales niște locații, care erau 

domeniul public al localității ca să ne pună la dispoziție.  Din păcate, vreo două 

locații au avut astfel de probleme. Știu că și la Cerașu mai există... Proiectantul a 

luat în calcul și a spus că nu ar fi nicio problemă, dar în timp, de când s-a început 

lucrarea, în 2009, până acum când ea este deja recepționată de doi ani de zile, au 

apărut astfel de probleme. Terenul a lucrat, să presupunem că proiectantul nu și-a 

luat toate măsurile, bazinul fiind greu, amplasat pe un deal, s-a lăsat ușor, ușor, și 

acum trebuie să intervenim. Astfel, vă dați seama, toată lucrarea noastră... 

Mulțumesc, doamnă! 

Cine este de acord cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui 

obiectiv de investiții? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 




