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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 16 octombrie 2018, ora 15,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 388 din 

12.10.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 36 

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, 

Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, 

Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

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

Adi Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii 

invitați: dna 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; 

dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul al Direcției tehnice; 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 Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției 

economice; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Alexandru Andron, 

șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl 

Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu 

Quintus”; dna Anișoara Ștefănucă, managerul Centrului Județean de Cultură 

Prahova; dl Marius Niculescu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 

dl Ciprian George Udroiu, consilier juridic la Direcția Județeană de Pază Prahova 

și reprezentanții presei.  

  

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! Vă rog să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

 

 

X                X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spun, încă o dată, ,,Bună ziua!”. 

Mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți prezenți într-un număr 

așa de mare. Avem 36 consilieri prezenți, din 37. Urmează să ajungă și domnul 

Tudora - m-a sunat să-mi spună că întârzie. Vă spun, sincer, că dați dovadă de 

responsabilitate. 

Mulțumesc foarte mult!  

Pentru ordinea de zi, așa cum v-a fost ea transmisă, dacă vă sunt clare 

toate proiectele de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun ordinea de zi la... 

Vă rog, domnul Eugen Ionică! 

 

Dl Eugen Ionică 

Din nou avem probleme cu transmisia datelor... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este foarte corect, urma să..., după votul dumneavoastră, să vă spun 

sincer, sunt dezamăgit de cei care au solicitat această ședință la mijlocul lunii, 

pentru că după cum bine cunoașteți, noi avem ședințele la sfârșit de lună, tocmai 

pentru a reuși ca toate proiectele să fie transmise în timp util, pentru studiul lor.  

Domnii și doamnele de la Direcția absorbție fonduri europene - de la 

DAFE, au întârziat cu cele două proiecte - 7 și 8 în speță, cele pentru care avem 

această ședință astăzi, 16, astfel încât să reușească să depună până pe data de 18, în 

My SMISS, toate documentele necesare pentru cele două ambulatorii: cel de la 

Județean și cel de la Maternitatea Ploiești. A fost o mică sincopă în colaborarea cu 

cei care au întocmit studiul de fezabilitate, a fost o mică problemă, de asemenea, cu 

Direcția noastră de Urbanism, care a avut câteva puncte de vedere în legătură cu 

ceea cea s-a propus în aceste două SF-uri - și de aici întârzierea.  

O să observați că la mai puncte de pe ordinea de zi o să am 

amendamente - unul la rectificarea de buget, pentru că ieri ne-a venit o adresă în 

legătură cu o sumă primită din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale și un alt amendament - în ceea ce privește punctul numărul 6 de pe ordinea 

de zi - Drăgănești solicită modificarea parteneriatului pe care îl avem cu UAT 

Drăgănești.  

Este o sincopă, aveți dreptate, domnule Eugen Ionică, în faptul că 

materialele au fost transmise cu întârziere spre studiu. Am încercat să vă aduc 

argumentele pe care ni le-au adus la cunoștință domnii de la Direcția de Absorbție 

Fonduri Europene. Trebuia să îi sprijinim și să convocăm această ședință până pe 

data de 18, astfel încât să existe posibilitatea să urce materialele necesare pe My 

SMISS, în timp util. 

Având în vedere cele spuse, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi așa 

cum v-a fost prezentată spre studiu? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate.  
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 18 septembrie 2018. 

2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 28 septembrie 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului județean nou validat 

în componența unor comisii și în calitate de reprezentant al Județului Prahova în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” 

S.A. - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 

județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean 

Prahova la 30 septembrie 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

5. 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. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr.119/2018 referitoare la 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. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - 

economice, a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - 

economice, a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Obstetrică Ginecologie Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu 

Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în imobilul proprietate publică a 

județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

10. Proiect de hotărâre  privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Centrul Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul județului 

Prahova pe anul 2018, în vederea finanțării activității de prevenire și combatere a 
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corupției, ce urmează a fi realizată prin Direcția Generală Anticorupție - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

13. 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. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Prahova 

și Municipiul Ploiești pentru finanțarea realizării „Studiului privind stabilirea 

modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică 

produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție la nivelul 

Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

15. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

 

(Doamna vicepreședinte Sfîrloagă Ludmila a ieșit din sala de ședință). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

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

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 18 septembrie 

2018”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Punctul numărul doi - „Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 28 septembrie 2018”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 3 - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului 

județean nou validat în componența unor comisii și în calitate de reprezentant al 

Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială 

„Plopeni Industrial Parc”. 

Aici, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să îi dau cuvântul domnului 

consilier Rareș Enescu.  

Urmare a acestei validări, am constatat că anumiți consilieri județeni 

solicită mutarea în comisii de specialitate. Ar mai fi câteva modificări pe care mi 

le-aș dori poate într-o ședință viitoare - nu a fost timpul necesar. V-aș spune o mică 

problemă, sau să v-o aduc la cunoștință în Comisia de învățământ, să știți că am 

observat că avem 5 profesori în cadrul Consiliului județean: îl avem pe domnul 
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Adrian Ionică, domnul Soiu, doamna Popovici, domnul Horia Toma și îl avem pe 

domnul Justinian Nică, care nu face parte din Comisia de învățământ - nu mi se 

pare un lucru normal, este un profesor, trebuie să ne folosim de experiența 

dumnealui, profesor de peste 30 de ani.  

 

(Doamna vicepreședinte Sfîrloagă Ludmila a revenit în sala de ședință). 

 

Dl Adrian Ionică 

Fost inspector general adjunct. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Fost inspector general adjunct ca și dumneavoastră, corect, și ar trebui să 

beneficiem de experiența dumnealui în Comisia de învățământ și multe alte mici 

probleme, pe care o să vi le supun atenției într-o ședință viitoare.  

Până atunci, acestea sunt propunerile pe care domnul Rareș Enescu o să 

vi le citească imediat. 

Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc, domnule președinte! Dragi colegi, vă fac următoarele 

propuneri, ca urmare a întrunirii în ședința de grup - la noi: domnul Ilie dorește să 

se retragă de la Comisia 3 - Servicii publice și să treacă la Comisia 1 - de buget, 

domnul Ionică Ion, să renunțe la Comisia de sănătate numărul 5 și să treacă la 

Comisia de transporturi servicii publice... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Unde a fost și președinte, mandatul trecut de consilier județean, și 

dumnealui chiar a lucrat în acest domeniu foarte mult timp și acum, de asemenea, 

activează tot în domeniu.  

  

Dl Rareș Dan Enescu 

...domnul David Viter să renunțe la Comisia de buget 1, și să se ducă la 

Comisia de sănătate, completarea Comisiei de validare cu domnul Ionică Ion și am 

înțeles că și PNL-ul are o solicitare...  

 

Dl Dan Ciolac 

Da.  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Eu nu pot merge mai departe dacă nu o faceți dumneavoastră. 

 

Dl Dan Ciolac 

Doamna Rodica Papuc intră în componența Comisiei de urbanism. 



6 
 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

 Și să renunțe la învățământ. 

  

 Dl Dan Ciolac 

 Și renunță la învățământ. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Ca atare, la această propunere, doamna Sprîncenatu, cel mai proaspăt 

consilier, să fie repartizat la Comisia de învățământ. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Perfect. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este și mai aproape de competențele pe care le are Comisia de 

învățământ.  

 Dacă sunt comentarii la aceste propuneri? Dacă nu, domnule Enescu, 

întrebați-i pe domnii consilieri dacă sunt de acord? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule Ilie, sunteți de acord să treceți la cealaltă comisie, la Comisia 

de buget? 

 

 Dl Mihai Viorel Ilie 

 Eu sunt de acord. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule Ionică Ion, sunteți de acord la transporturi și la validare? 

 

      Dl Ion Ionică 

 Da, sunt de acord. 

 

      Dl Rareș Dan Enescu 

 Mulțumesc!  

      Domnule David, la Sănătate? 

 

      Dl David Andrei Viter 

 Da. 
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      Dl Rareș Dan Enescu 

 Doamna Sprîncenatu, la învățământ? 

 

     Dna Nicoleta Sprîncenatu 

     Da. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Doamna Papuc, vă duceți la Urbanism?  

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult!  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Și să se modifice proiectul de hotărâre cu... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și să știți că dacă mai sunt alte propuneri și alte modificări pe care le 

solicitați, este și normal ca fiecare, pe competențele pe care le aveți, să faceți parte 

dintr-o comisie unde aceste competențe să fie valorificate la maxim.  

 Vă mulțumesc foarte mult! Acum vă supun la vot amendamentul propus 

de domnul Rareș Enescu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul cu 36 

voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și acum hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate.  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru 

(doamna consilier județean Sprîncenatu Nicoleta nu participă la vot).  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult! - Cu mențiunea că doamna Sprîncenatu, 

pentru că este vorba de persoana dumneaei, nu a participat la acest vot. 

 Patru - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea 

Consiliului județean Prahova la 30 septembrie 2018”. 

 Doamnelor! Am citit materialul, să știți. Vă rog! 

 Cred că și domnii consilieri l-au citit.  
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Dna Maria Dovîncă 

La secțiunea de funcționare, cheltuielile de funcționare s-au realizat în 

proporție de 76%... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La 30 septembrie. 

 

Dna Maria Dovîncă 

La 30 septembrie - este vorba de trimestrul III. În secțiunea de dezvoltare 

procentul de realizare a investițiilor este cu mult mai mic, 26%. Sperăm ca în 

trimestrul următor, acesta să fie mai mare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este mai mare ca anul trecut, este foarte corectă observația 

dumneavoastră. Din păcate, nu este nici măcar satisfăcător, dacă mă întrebați pe 

mine, și am avut o discuție cu cei de la Tehnic, pentru că acolo sunt cele mai mari 

sume alocate. La investiții în drumuri - 5% este gradul de execuție. Mai avem la 

spitale, la Spitalul Județean, unde execuția este... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Toate sunt foarte mici. 

 

Dl Eugen Ionică 

Cât au? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Sub 10%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din cele 110 miliarde aprobate, vreo 30 și ceva au fost cheltuite. 
 

Dna Eliza Grecu 

La Spitalul Județean - 23%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

23% mai exact. Din ce sumă, că aveți și suma exactă, doamna Eliza 

Grecu?  
 

Dna Eliza Grecu 

Din 13063 program – 3000 realizat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci din 13 mii, 3 mii realizat.  
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Dl Adrian Ionică 

La învățământ, Școala 1 nici măcar nu a fost demarată. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Școala 1... 
 

Dl Adrian Ionică 

Școala specială 1… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Școala specială 1 a început execuția la începutul acestui an, s-a oprit la 

7% - dacă nu mă înșel -, constructorul nu a mai venit pe șantier, am solicitat 

rezilierea, s-a reziliat contractul și am demarat expertiza, bineînțeles, ulterior să 

scoatem la procedură de achiziție restul de executat. Din păcate, asta înseamnă 

criteriul prețului cel mai mic al unei licitații - faptul că acel constructor nu a avut 

forța necesară să deruleze această lucrare și din acel moment noi nu am avut 

altceva de făcut decât să-i solicităm rezilierea contractului. Păcat că banii sunt 

alocați pe Programul Național Dezvoltare. Chiar săptămâna aceasta am semnat 

prelungirea cu încă doi ani a finanțării. Ministerul ne-a solicitat. 

 

Dl Dan Ciolac 

Problema este actuala locație a școlii… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu, unde nu există condiții potrivite pentru desfășurarea activității, din 

păcate. Oricum am executat covoarele asfaltice, cred că ați observat pe multe 

drumuri din județul Prahova că au fost executate aceste covoare. Cred că acest 

26%, până la sfârșitul anului, cred că va ajunge undeva la 40%, mai bine ca anul 

trecut, dar nu satisfăcător - vă spun sincer. 

Vă rog, domnule Ciolac! 

 

Dl Dan Ciolac 

Pentru că ați deschis acest subiect cu drumurile, deși ceea ce vă spun eu 

nu ține de patrimoniul județului, dar este un drum foarte important care trece prin 

județul nostru, Drumul Național 1B, pe care se produc accidente aproape zilnic. 

Duminică a fost un accident foarte grav, soldat cu 8 victime, la Loloiasca, zona 

către Mizil, intrare în Mizil, acel drum pe care l-am străbătut și eu de curând și pe 

care poți observa că sunt tronsoane mari, sunt zone foarte mari cu asfalt denivelat, 

vălurit. Toată lumea are tendința să circule destul de rapid, pentru că îți permite și 

regulamentul de circulație să mergi cu 90 pe foarte multe zone, drumul este îngust 

și este foarte periculos. Acolo unde s-au făcut lucrări de întreținere al covorului 

asfaltic, lucrurile parcă se desfășoară altfel în trafic.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte adevărat tot ce ați menționat dumneavoastră. Am adresat 

rugămintea domnilor de la CNAIR și de la SDNC care au în grijă acest tronson de 

drum, au spus că vor avea în vedere reabilitarea acestuia. Din păcate, o investiție 

mult așteptată, drumul expres Ploiești-Buzău este, deocamdată, la stadiul de 

proiectare - din păcate, v-am spus. 

În privința zonei pe care dumneavoastră ați menționat-o, la care ați făcut 

referire, împreună cu domnul primar de la Tomșani, am discutat construirea unei 

pasarele de trecere a pietonilor, având în vedere că în acea zonă există un cămin 

cultural, o biserică, o grădiniță și o școală și nu mai departe de acum trei 

săptămâni, o fetiță de 10 ani și-a pierdut viața pe trecerea de pietoni. Este o 

investiție foarte necesară, deja s-au demarat studiile pentru această investiție. Din 

ce am înțeles de la dumnealui, undeva la 400 mii ar costa o pasarelă de trecere și 

eu cred că-i putem sprijini cu această investiție. Dacă mai sunt alte...? 

Vă rog, domnule Cristian Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Dacă s-ar putea pentru următoarea ședință să avem și noi niște explicații, 

dacă s-ar putea chiar și scrise, pentru aceste realizări. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nerealizări.  

 

Dl Cristian Dumitru 

Eu le-am spus realizări, pentru că și 5% este o realizare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, cu siguranță. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Mai ales, având în vedere conjunctura actuală de la începutul anului, 

având în vedere personalul care există în fiecare direcție, să avem și noi o situație a 

ceea ce realizează dânșii pentru că înțeleg: bani avem în buget, lucrările sunt 

necesare sau unele chiar mai mult decât necesare, iar realizările sunt cele care sunt.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corect. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Iar când spunem - și aș dori pentru toată lumea - iar când spunem: 5%, 

10%, haideți să vedem și din ce sume sunt acești 10%. Pentru că dacă am afla și 

partea cealaltă - din ce sume, cum au spus: 13 milioane lei și am cheltuit... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Trei. 

 

Dl Cristian Dumitru 

...3 milioane. Sau probabil că au văzut că vremea ține cu noi și vremea 

este călduroasă în luna octombrie-noiembrie - probabil că s-au gândit că se poate 

asfalta sau se poate construi până spre Ajunul Crăciunului. Rugămintea mea ar fi 

să avem niște explicații foarte pertinente și foarte la obiect - nu așa generaliste - 

pentru aceste realizări. Mulțumesc mult! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă mai are cineva de adăugat ceva la acest punct? Dacă nu, vi-l supun 

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

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc!  

Proiectul numărul 5 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al Județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea 

Consiliului Județean Prahova pe anul 2018”.   

 

(Doamna consilier județean Dumitru Mihaela Carmen s-a retras de la 

lucrările ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Câteva cuvinte despre rectificare!  

 

Dna Maria Dovîncă 

Având în vedere încasările suplimentare la unele categorii de venituri 

proprii - de la articolul 85 - încasări efectuate în anii trecuți și recuperate în anul 

curent-, economii la bunuri și servicii - mă refer aici la reparații curente și alte 

cheltuieli cu bunuri,  propunem rectificarea programului de reparații curente pentru 

efectuarea unor lucrări de întreținere drumuri județene, respectiv covoare.   

De asemenea, propunem și pentru alocarea cotei de 50% - parteneriat cu 

Ploieștiul, pentru realizarea Studiului privind energia termică, pentru populație. 

La secțiunea de dezvoltare, avem atât la Consiliul județean, cât și la 

celelalte unități, redistribuiri între articole și alineate.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc frumos! 
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Aș vrea să fac un comentariu în privința alocării banilor pentru Studiul 

de oportunitate. Așa cum am discutat la acea ședință, urmare a finalizării strategiei 

de termoficare, trebuie să inițiem de urgență un Studiu de oportunitate, împreună 

cu Primăria Ploiești - 50 noi, 50% Primăria Ploiești.  

Primăria Ploiești dorește acest studiu pentru atragerea fondurilor 

necesare reabilitării, atât a rețelei primare, care se află în patrimoniul nostru, cât și 

a rețelei secundare. Bineînțeles, fondurile vor fi de mai multe tipuri, pe lângă cele 

europene, bine-cunoscute și fonduri guvernamentale, care se pare că există la 

nivelul Ministerului Dezvoltării - special pentru termie. Am discutat cu domnul 

primar Dobre - a spus că dumnealor deja au dat hotărâre pentru această asociere și 

era normal să venim în fața dumneavoastră să vă propunem alocarea acestei sume, 

este exact cât au spus dumnealor: mergem 50-50.  

Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă 

supun la... 
 

Dna Maria Dovîncă 

Amendamentul. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze! Amendamentul. 

V-am spus că ieri, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale,    având în vedere adresa și referatul Direcției servicii și achiziții publice, 

privind alocarea sumei de 140 mii lei, reprezentând bugetul aprobat pe anul 2018 

pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală, vă propun 

includerea în buget a sumei menționate.  

La venituri, sursa- subvenții pentru realizarea activității de colectare-

transport-depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală - 140 mii lei și 

la cheltuieli, capitolul 83.02 - agricultură-silvicultură-piscicultură și vânătoare - 

suma 140 mii lei, subcapitolul 83.02.50 alte cheltuieli în domeniul agriculturii-

silviculturii-pisciculturii și vânătorii. Articolul 20.30 alte cheltuieli, alineat 

20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii. 

Acum aproximativ 2 ani de zile, printr-o Hotărâre de Guvern, am primit 

noi atribuții privind neutralizarea cadavrelor de origine animală găsite pe drumurile 

județene sau în localitățile din județul Prahova. Pentru acest lucru, am angajat chiar 

o persoană, pentru că așa ne-a fost indicat, să suplimentăm organigrama cu o 

persoană și avem de doi ani de zile persoana, neavînd norme de aplicare a acestei 

Legi. În această primăvară, am primit și norme și acum o zi am primit și banii 

necesari pentru a desfășura această activitate. V-am spus întreaga poveste... 

Există persoana, cum să nu, nu este prezentă în sală, dar... Dănilă Mirela 

este.  
 

Dna Elena Ion 

Angajată în cadrul Direcției Servicii și achiziții publice la 

compartimentul Monitorizare Servicii publice. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dna Elena Ion 

Până au venit normele nu cunoștea decât prevederea legală care 

presupune întocmirea unui registru, practic o monitorizare a acestei etape, o relație 

între noi și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

UAT-uri. UAT-urile trimiteau adrese prin care ne solicitau ridicarea 

diferitelor cadavre animaliere identificate.  

Poftim! 

 

Dl Eugen Ionică 

Adrese, nu telefon? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adrese. Ne înștiințează poliția că există un urs pe drumul județean - v-

am dat o speță, sau un animal. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Trebuie încheiat cu acești bani un contract… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Un contract cu o firmă, gen Protan, v-am dat exemplu, care are un 

incinerator sau dacă dumneavoastră veți dori, și eu o să vă propun sincer… 

Am inițiat, împreună cu mai multe UAT-uri, o asociere - să facem un 

adăpost de câini comunitari, care să beneficieze și de un incinerator, dar asta pentru 

ședința din luna noiembrie. UAT-urile, vi le pot menționa, sunt: Bucov, Urlați, 

Blejoi, Valea Călugărească - întrucât ne dorim la Valea Călugărească să înființăm 

acest adăpost de câini - și Berceni-ul bineînțeles, Păulești-ul - localități care pot 

sprijini și financiar această activitate. Este un proiect pe care l-am avut în vedere de 

la începutul anului, venind ca o necesitate semnalată de către aceste UAT-uri, 

faptul că adăpostul de la Bucov nu mai are locuri disponibile pentru câini, iar 

dumnealor au mari probleme, cel puțin în jurul instituțiilor publice și în jurul 

instituțiilor de învățământ, cu câinii comunitari. Va fi un alt subiect. 

 Până atunci, vă solicit să aprobați amendamentul cu introducerea celor 

140 mii lei în buget, la capitolele enunțate mai devreme.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul cu 35 

voturi „pentru”.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc!  

Și acum Hotărârea de rectificare a bugetului în integralitatea lui. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

 Șase -,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 119/2018 referitoare la 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”. 

Nu vă gândiți că alocăm alți bani sau alte sume, doar modificăm 

capitolele și așa trebuie să facem enunțul hotărârii, nu sunt alte sume, sunt solicitări 

de modificare. Spun acest lucru ca să nu aibă cineva impresia că iar alocăm bani 

pentru UAT-uri. Mai întâi să-i cheltuiască și dacă este cazul o să vin în fața 

dumneavoastră.  

Doriți să vă citesc toate modificările? Nu? Le-ați văzut în proiectul de 

hotărâre.  

Atunci, o să vă supun atenției doar amendamentul venit în cursul zilei de 

astăzi - de la Drăgănești. Obiectivul inițial era construirea de trotuare în satul 

Bărăitaru. Suma alocată 100 mii, suma propusă rămâne 100 mii, obiectivul se 

schimbă în ,,Construirea de trotuare în satele Cornu de Jos și Bărăitaru”, astfel 

încât, titlul să fie identic și în proiectul nostru de hotărâre și în proiectul pe care îl 

are dumnealui în derulare. Așa se solicită la decontare - este normal.  

Cine este de acord cu amendamentul? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cuamendamentul cu 35 

voturi „pentru”..  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este de acord cu hotărârea în integralitatea ei? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Și acum cele două proiecte, așa cum vă spuneam la începutul acestei 

ședințe, pentru care s-a solicitat ca această ședință să aibă loc la mijlocul lunii.  
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Șapte - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești”. 

Domnule Nicolae, dacă ne puteți spune câteva cuvinte pe scurt și la 

obiect despre...? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Sigur că da.  

În primul rând, așa cum preciza și domnul președinte, am ținut să vă 

informăm că principala sincopă, respectiv întârziere, de care ne-am lovit și care 

ulterior nu a mai putut fi recuperată, este legată de faptul că din ce în ce mai greu 

putem achiziționa servicii de proiectare de calitate, de natură a ne livra un proiect 

pe care să-l putem înainta spre finanțare, așa se face că, inclusiv în ultimele zile, 

am lucrat la devizul general la documentația care a trebuit să fie aprobată inclusiv 

de Comisia de specialitate tehnico-economică, din cadrul Consiliului județean.  

Revenind la cele două proiecte de hotărâre, ele vor fi propuse spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, pe Axa 8 

,,Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale sub Axa 8.1 - operațiunea 

ambulatorii”. În cadrul acestei acțiuni, se vizează finanțarea unor activități de 

recompartimentare, modernizare, extindere și dotare a infrastructurii de 

ambulatorii, existentă la nivelul fiecărui județ, astfel: în cadrul primului proiect, la 

Spitalul Județean de Urgență... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

V-aș ruga să vorbiți doar despre primul și apoi, după ce vom vota noi, 

puteți să vorbiți de al doilea - despre ce se propune. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Doar partea introductivă este comună. Vizavi de indicatorii tehnico-

economici la Spitalul Județean, vorbim despre o regîndire a fluxului de pacienți în 

cadrul acestei structuri de ambulatoriu, o dotare corespunzătoare a ambulatoriului 

și o extindere a suprafeței dedicate ambulatoriului, astfel încât să fie respectate și 

normele în domeniu, în ceea ce privește existența unui spațiu de primire, de 

recepție și de dirijare a pacienților către cabinetele de specialitate.  

Practic, investiția este estimată a se derula pe durata a 12 luni, are o 

valoare totală de 11 milioane lei, din care construcții-montaj - aproximativ 6 

milioane lei.  

În ceea ce privește partea de dotări a fost ținut un contact și o consultare 

continuă cu personalul de specialitate din cadrul spitalului, astfel încât lista de 

dotări să corespundă cu ceea ce este într-adevăr nevoie a se achiziționa la nivelul 

cabinetelor de specialitate. Cam atât despre Județean.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă aveți întrebări către domnul director de la Fonduri Europene sau 

către domnul director de la Spitalul Județean?  

Vă văd... Cum să nu, este în spatele dumneavoastră. Era normal să...  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, întrebările le adresăm acum sau așteptăm 

,,Diverse”? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! Au legătură cu acest proiect de ambulatoriu? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu. Au legătură cu Spitalul Județean? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci avem ,,Diverse” - este ordinară. 

Cu mare plăcere. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

OK. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să ne întrebați... 

 

Dl Eugen Ionică 

Rugămintea este să nu plece.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu va pleca domnul director. 

 

Dl Eugen Ionică 

OK. Mulțumim! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Are legătură cu... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dacă rămâne până la final… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O întrebare: Pot să anticipez întrebările dumneavoastră? 
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Dl Nicușor Răducanu 

 Nu cred.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu cred. Vedem la final.  

Una dintre ele cred că o puteți anticipa, una.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este în legătură cu extinderea centralei electrice? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu? Cu asistentele șefe - dacă pot face ture de noapte? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. Una dintre ele da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Una dintre ele. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Cealaltă nu cred că o puteți anticipa. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt două? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să mă gândesc până la ,,Diverse” și o să...  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Vedem. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 
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Dacă pentru acest punct de pe ordinea de zi sunt comentarii sau 

întrebări? Dacă nu, o să vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Domnul Nicolae, continuați cu numărul 8 - ,,Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți proiectului „Extinderea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești”. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

După cum am spus, și acest proiect îl vom depune în cadrul aceleași 

Axe. Trecând la indicatorii propriu-ziși, investiția este prevăzută a se derula pe 

durata a 14 luni -  execuția, fiind vorba și de construcția unui corp nou, legat printr-

un coridor de legătură cu actuala anexă D, corp D. Practic vorbim de o extindere de 

524, aproximativ, de metri pătrați, care alături de cei 220... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Când spuneți 524 aproximativ, mai există ceva după virgulă? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

E cu virgulă. Va genera o suprafață totală de aproximativ 722 metri 

pătrați, virgulă ceva. De asemenea, și aici a fost un proces consultativ cu 

personalul de specialitate pentru a se selecta aparatura și dotarea de specialitate 

necesară. Valoarea acestui proiect este mai mică, adică vorbim de o valoare totală 

de 6,7 milioane lei, din care aproximativ - 4,2 milioane construcții montaj. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

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

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

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

9 - ,,Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui 

spațiu Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4 

– inițiat de subsemnatul”.  
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O scurtă precizare: urmare a unei adrese venite din partea Ministerului 

Mediului, care dorește înființarea la nivelul regiunii acestei agenții, am spus că este 

și păcat să nu le acordăm un spațiu necesar funcționării, având în vedere că se 

creează 15 noi locuri de muncă în Ploiești. Este o Agenție guvernamentală. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

Are legătură cu Consiliul județean? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Cum este și Agenția pentru Turism, care are sediul tot aici. Tocmai 

din acest motiv, să știți că o să venim în fața dumneavoastră cu un proiect de 

reabilitare a clădirii de lângă Poștă - să știți. Ne mai sunt necesare... 

Nu mai sunt sindicate. E o clădire cu bulină, este o clădire care are 

nevoie de investiții majore, pentru că este o clădire care stă să cadă la orice avarie 

mai mare. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Dacă băgați bani în ea e mai tare decât asta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Să știți. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La punctul numărul 9, dacă sunteți de acord să vi-l supun la vot? Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! Era un proiect cu două treimi.  

10 - ,,Proiect de hotărâre  privind modificarea organigramei și a statului 

de funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus””. 

Îl avem pe domnul director aici. Este un proiect care a fost amânat. Între 

timp, am înțeles că ați făcut modificările organizatorice la nivelul structurii pe care 

o conduceți. Aș vrea doar o scurtă completare. 

Domnul Eugen Ionică, dacă la Spital, ați văzut 23%, 13 mii...  

Anul acesta am alocat 2 milioane. Din păcate, proiectul pe care îl avem 

în derulare este un proiect complex, un proiect care necesită înainte de execuție, 

multe studii de reparații la acoperiș - care este un acoperiș deosebit, care trebuie 

mai întâi... 

 

Dl Florin Lucian Sicoie  

Suprastructură. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

  O suprastructură construită ca să se poată lucra la el, astfel încât să nu 

afecteze clădirea propriu-zisă și din 2 milioane este zero, pentru că nu s-a... 

  3%. Dar trebuie să înțelegeți că nu puteam să nu facem demersurile 

necesare. 

 

  Dl Eugen Ionică 

  Nu este normal și nu este nevoie de justificare. Până la urmă sunt bani și 

noi tot ne lovim de lucruri mici și nu e normal să… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  V-aș mai adăuga unul din motive - nu mai există firme, pentru că nu mai 

sunt oameni care să lucreze, oameni calificați - uitați: dacă vorbim de doamna 

Papuc, dă din cap și spune: da, așa este. 

 

  Dna Rodica Mariana Papuc 

  Dacă ar fi numai asta. 

 

  Dl Eugen Ionică 

  Din fericire noi suntem pe administrația locală, dar politicile economice 

se fac la Guvern. Guvernul este de șase ani și ar trebui să facă lucrurile acestea. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Domnule Ionică, doar de 6? Nu știu, mi se pare că sunteți subiectiv - din 

2012. Eu aș spune cam undeva din anii 96 - dacă mă întrebați, sincer, și dacă ați 

vrea să fiți corect. 

 

  Dl Eugen Ionică 

  Nu.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Nu. E bine. 

  Nu vreți să fiți corect. 

 

  Dl Eugen Ionică 

  A fost pauză de acumulare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Pauză de acumulare - 2004-2012 a fost o pauză, nu? Am înțeles. 

  Vă rog! 

 

  Dl Florin Lucian Sicoie 

  O să existe două zone în acest Proiect de hotărâre: prima privește două 

controale pe care le-am avut - Auditul Consiliului județean și un control cu totul 

ciudat, cum nu a mai pățit nimeni până acum, controlul ANAF-ului de la Călărași -
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, au venit două doamne și s-au ocupat strict de partea de patrimoniu. Bineînțeles că 

totul era în regulă, totul era acolo, însă ne-au cerut tot felul de măsuri la sfârșit, am 

scăpat cu greu de amendă, deși era total nemeritată, pentru că ele nu înțelegeau 

cum funcționează ,,Muzeul de Artă”, și …La o donație poți să spui că acesta este 

scaun Biedermeir și când îl vezi apoi spui că e de pâslă.  

  Asta ne-a obligat să reorganizăm un compartiment de patrimoniu, pentru 

a urmări toată zona aceasta a patrimoniului, iar de la controlul Auditul Consiliului 

județean s-a constatat că un post nu este bine făcut și atunci îl transformăm în 

arhivist, pentru că doamna respectivă are istorie și practic postul era de 

administrator, iar celelalte sunt urmare a unor examene de promovare în grad și 

treaptă - 8 persoane. Încercăm și noi să le mărim salariile atât cât se poate. Știți 

care este situația din...  

 

  Dl Eugen Ionică 

  Dumneavoastră le măriți, nu le tăiați, e bine. 

 

  Dl Florin Lucian Sicoie 

  Salariul meu a scăzut, iar vizavi de ceea ce spuneați cu restaurarea, 

gândiți-vă că e monument de clasă A, unde pentru fiecare decorațiune, totul merge 

la Ministerul Culturii, într-o comisie care nu se întâlnește prea des și încercarea de 

finanțare pe fonduri europene a schimbat documentația, ea trebuie readusă în 

forma respectivă. A expirat Certificatul de Urbanism - dacă îl prelungesc cu un an, 

sigur nu se poate termina lucrarea. Atunci am să văd ce putem face. Dar se va face. 

Oricum nu are cum să se facă nici măcar licitația până la sfârșitul anului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Deci, dacă vom veni cu o propunere de realocare a acelei sume, nu veți 

avea nimic împotrivă? Bine. 

  Vă mulțumesc foarte mult, domnule director! 

  Dacă sunt întrebări pentru domnia sa, dacă nu, vă supun la vot Proiectul 

numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Mulțumesc! 

  Numărul 11 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova”. 

  Doamna Ștefănucă sau doamna Nușa, care doriți, vă rog! 

 

  Dna Anișoara Ștefănucă 

  Solicităm modificarea statului de funcții al instituției noastre ca urmare a 

promovării în grad profesional a două angajate ale instituției noastre. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. Asta e toată modificarea?  

https://www.google.ro/search?rlz=1C1GCEU_en-GBRO819RO819&q=scaun+biedermeier&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUjOyb5Y_eAhWtqIsKHX9aDUkQkeECCCcoAA
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  Dna Anișoara Ștefănucă 

  Da.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Am înțeles. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

12 - ,,Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 

județului Prahova pe anul 2018, în vederea finanțării activității de prevenire și 

combatere a corupției, ce urmează a fi realizată prin Direcția Generală 

Anticorupție”. 

 

Dl Eugen Ionică 

Flyere și…. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. Materiale de informare, astfel încât prevenirea și combaterea să 

fie eficientă. Cel puțin în rândul tinerilor să știți că va avea loc această informare. E 

vorba de o sumă de 10 mii lei, cum avem și la ATOP alocat pentru diversele 

colaborări cu instituțiile publice.  

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

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

  

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Să știți că și anul trecut am avut un astfel de proiect și la fel i-am 

sprijinit. 

13  - ,,Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - proiect 

inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean 

Prahova”. 

Cu mențiunea că doamna Papuc și cu domnul Daniel Sepși nu vor 

participa la acest vot. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” 

(doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier județean 

Sepși Daniel nu au participat la vot). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

  14 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul 

Prahova și Municipiul Ploiești pentru finanțarea realizării „Studiului privind 

stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu 

energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - 

distribuție la nivelul Județului Prahova”. 

  Este vorba de acel studiu de oportunitate despre care v-am făcut referire 

și pe care l-ați văzut ca și modificare în cadrul bugetului. Alocăm aceeași sumă. Ne 

asociem cu Municipiul Ploiești. Sperăm să fie o rezolvare pe termen lung a 

problemei termiei din municipiu.  

  Să știți, domnule Răducanu, că încă mă gândesc, să știți că am o idee. O 

să vă întreb imediat.  

  Dacă sunteți de acord? Dacă sunteți de acord cu acest proiect? 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Eu vreau să spun două vorbe aici... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stimați colegi, vă rog! 
  

 Dl Dan Ciolac 

 Un lucru... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stimați colegi. 

 Imediat ajungem la diverse, înainte de a vota punctul 14, domnul Ciolac 

a solicitat cuvântul, domnule Enescu. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Aici e vorba de energia termică, este vorba de faptul că noi, ați văzut, am 

plătit acel studiu - care ne-a spus câteva lucruri. Eu, văzând ceea ce se întâmplă cu 

rezervele de gaze naturale ale României, cred că, și probabil mulți s-au gândit, ar 

trebui să avem în vedere următorul aspect: în România, 32-35% din populație este 

racordată la gaz. Sunt țări în jurul nostru care nu au rezerve, au conectată 82% din 

populație. Știu că și domnul președinte, adică dumneavoastră...  

 

 (Domnul consilier județean Tudora Dorin participă la lucrările ședinței 

consiliului județean). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da.  

 

 Dl Dan Ciolac 

 ...ați spus că, județul Prahova, va face totul să sprijine cel puțin 

localitățile care nu beneficiază de rețele de gaze, să sprijine dezvoltarea acestor 
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rețele și racordarea populației la gaze. Am auzit un responsabil din țara asta 

spunând că: strategia României privind încălzirea și resursele nu s-a făcut pe baza 

gazului natural, că rezervele sunt destul de mici, se termină, se pare că nu se 

termină chiar atât de repede, s-ar putea și peste 20-25 ani să mai avem... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 25.  
 

 Dl Dan Ciolac 

 Da. ...să avem aceste rezerve și atunci cred că trebuie schimbată puțin 

politica privind siguranța, dacă vreți, energetică a populației.  

 Vă mulțumesc! 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este foarte corectă afirmația dumneavoastră. Vă mulțumim și noi! 

 Dacă mai sunt alte comentarii de făcut la punctul numărul 14? Dacă nu, 

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

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Răducanu, presupun că la ,,Diverse” veți fi primul? 

 Mă gândeam - Raportul de activitate vreți să il solicitați? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 L-am ghicit.  Mai aveți și altă întrebare? - pentru că pot să anticipez. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Numai cele două probleme. Ne-a promis acum patru luni un Raport 

privind indicatorii șefilor de secții - nu l-am primit nici acum. Poate mergem noi la 

dânsul să-l luăm, dacă nu-l aduce. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul manager, vă rog! 

 

Dl Marius Niculescu 

Spitalul județean a înaintat rapoartele șefilor de secții privind 

îndeplinirea indicatorilor economici și de asistență medicală către Consiliul 

județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze! Dumnealui spune că a ... 

Vă rog, domnule consilier Neaga! 
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Dl Gheorghe Neaga 

Domnilor colegi, cu câteva ședințe în urmă, domnul președinte deja a 

anunțat că a venit acest material de la Spitalul Județean, dar nu au venit decât 

câteva exemplare, care au ajuns la domnul președinte, doamna vicepreședinte, iar 

unul este la noi, la Comisia de sănătate. Tot cu acel prilej, am spus că cine vrea să 

vadă acest material, că e complicat, e un dosar așa, să-l multiplicăm, oricine vrea 

să-l vadă, poate să vină. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci vă rog eu: cine este interesat, vine la domnul Neaga, președintele 

Comisiei de sănătate, și cu mare plăcere ridicați materialul. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Materialul există, vi-l putem pune la dispoziție să-l vedeți, dar să nu 

cumva să vă faceți iluzii că acolo veți găsi ceea ce doriți dumneavoastră să găsiți, 

pentru că acolo e un raport în care, cam peste tot, lucrurile sunt bune. După părerea 

mea, pe domnii șefi de secție nu i-a dat afară din casă curajul de a spune 

problemele cu care se confruntă ei acolo. Dar veniți să-l vedeți dumneavoastră...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și trageți singuri concluziile.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

E în regulă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și a doua întrebare? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Și a două întrebare ați spus-o chiar și dumneavoastră: Care este situația 

vehiculată în presă privind luarea turelor de noapte a asistenților șefi de secție? 

Dacă este o problemă financiară, dacă este o problemă de management?  

Să ne spuneți dumneavoastră care e situația.  

 

Dl Marius Niculescu 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41, a fost modificată Legea 

Cadru de salarizare nr. 153, prin care s-a stabilit ca remunerarea asistenților șefi să 

se efectueze la funcția de asistent principal cu studii superioare, indiferent de 

gradul profesional la care se afla acel asistent  șef, cu un spor de 15%, spor de 

conducere.  

Cu acel prilej, mai multe spitale, care au avut controale de la instituții 

abilitate, respectiv Auditul, Curtea de Conturi, au primit măsuri de încadrare a 

asistenților șefi în program de zi, de tură I, considerând dumnealor că desfășurarea 
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programului în sărbători legale, în sâmbete, duminici și noapte, este neîncadrată 

legal din punct de vedere juridic.   

 Acele spitale au cerut și au solicitat Ministerului Sănătății să dea o 

precizare în sensul acesta, în care să se clarifice din punct de vedere și poate chiar 

să creeze un instrument la îndemâna conducerii spitalului de a rezolva această 

problemă și această polemică, care vă repet, la unele spitale din țară s-au 

concretizat în măsuri dispuse. Ministerul Sănătății a venit cu precizare, dar în 

defavoarea acestei practici, care nu este numai la noi în spital - ca asistentele șefe 

să desfășoare program și în ture, în sensul în care au venit cu precizări și 

recomandă ca acest program al asistentelor șef, mai ales în lumina noilor 

reglementări privind încadrarea salarială, să se desfășoare doar în tura I. Invocând 

unele reglementări care precizează atribuții din fișa postului și care reclamă 

prezența asistentului șef la raportul de gardă și alte activități care reclamă prezența 

asistentului șef în activitatea cu preponderență administrativă și nu cea medicală, 

direct la pacient. În urma acestor lucruri pe care le-am luat la cunoștință și ca spital 

și ne-au preocupat - discuțiile acestea au fost mai lungi, cam din primăvară, am 

luat hotărârea, în Comitetul Director - să reglementăm această situație și cu data de 

01 noiembrie, prin Hotărârea Comitetului Director, am hotărât acest lucru.    

 

Dl Eugen Ionică 

Aș vrea să...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Ionică! 

 

Dl Eugen Ionică 

Domnule manager, presupunând că veți ajunge la un conflict de muncă 

cu sindicatele sau cu asistenții respectivi...Lăsați-mă să termin întrebarea! 

 

Dl Marius Niculescu 

Sigur, vă ascult. 

 

Dl Eugen Ionică 

...și dacă veți pierde în instanță, ce se va întâmpla cu banii care vor trebui 

să fie plătiți de către Spitalul Județean sau de către Consiliul județean, pentru că 

anvelopa salarială o să fie foarte…. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi nu plătim salariu, domnule... 

 

Dl Eugen Ionică 

Știu asta, dar e vorba de răspundere patrimonială în situația de față - 

adică financiar, din punct de vedere financiar. Dacă pierzi un proces, trebuie să 

plătești. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Ce se întâmplă și la DGASPC cu toate drepturile salariale câștigate în 

instanță. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și mai vreau să mai întreb ceva: ați menționat că a venit o recomandare, 

o adresă  - adresa este pentru Spitalul din Câmpina, nu pentru Spitalul Județean de 

Urgență Ploiești și este o adresă care nu cred că are forță juridică, fiind vorba de o 

adresă de corespondență - nicidecum de un Ordin de ministru, care ar putea să 

modifice un Ordin de ministru sau de o Ordonanță, care ar putea să modifice o 

Hotărâre de Guvern. Înțelegeți? Ele sunt în trepte.  

Cum ați luat dumneavoastră decizia aceasta? De ce ați luat-o? Pentru că, 

părerea mea... eu m-am uitat peste aceste documente și ce au publicat și colegii de la 

,,Observatorul” și de la ,,Actualitatea Prahoveană” și am văzut că sunt aduse abateri, 

menționate abateri la Codul muncii. Ori, mă gândesc că nu prea este normal să se ia o 

decizie fără să faceți... Ați făcut o simulare câți bani pierd acei asistenți? - că ați spus 

că le-au mărit salariile, bun, le-au mărit, dar ei vor pierde bani. Sunt situații, dacă ați 

făcut o simulare, o să vedeți că în loc să mai câștige, să zic 6 mii lei, câștigă 5 mii lei 

mai puțin dacă ar fi câștigat, dacă îi lăsați fără salariul acela mărit - pe care l-a mărit 

Ministerul, înțelegeți? Sunt lucruri pe care nu le-ați avut în vedere și o să ajungeți la 

un moment dat să le decontați.   

 

Dl Marius Niculescu 

Vă pot răspunde? 

 

Dl Eugen Ionică 

Da. 

 

Dl Marius Niculescu 

Încadrarea din punct de vedere salarial, al drepturilor salariale, este 

făcută corect și Ordonanța de Urgență și Legea care prevăd aceste salarizări nu este 

la îndemâna asistentului șef sau a managerului dacă vrea să-și însușească acele 

reglementări sau nu. Este obligatorie acea încadrare nouă cu gradația maximă și cu 

asistent principal cu studii superioare și sporul la fel este obligatoriu de acordat.  

Ceea ce spuneți dumneavoastră, ca o prudență,  că ar aduce atingere din 

punct de vedere al drepturilor salariale posibil de câștigat, sau că ar produce unele 

prejudicii, nu este adevărat,  pentru că singurul lucru pe care îl pierd asistenții șefi, în 

situația în care li s-ar impune acest program de tură de zi, cum sunt toate opiniile și 

precizările Ministerului, sunt sporurile pentru munca desfășurată în afara programului 

normal de lucru. Deci acele sporuri se primesc pe timpul efectiv lucrat în acele 

condiții. În situația în care ele nu lucrează în acel… nu este vorba despre un 

prejudiciu, nu este vorba de o scădere... 
 

Dl Eugen Ionică 

Veniturile vor scădea? 
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Dl Marius Niculescu 

Este vorba despre un spor pe care nu-l mai primesc, în condițiile în care 

nu mai desfășoară acea muncă. 
 

Dl Eugen Ionică 

Dar vi se pare normal? O să scadă veniturile. Cum răspundeți la asta? 

 

Dl Marius Niculescu 

Este ușor să…. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am și eu o întrebare. 

 

Dl Eugen Ionică 

Vă rog! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu, eu ca șef am oameni care fac tură de noapte. Eu ca șef de ce ar 

trebui să desfășor turele de noapte? Ca să iau în plus la salariu, doar pentru asta? 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar de ce le-ați interzice dreptul de a face lucrul acesta, deși este 

stipulat...?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru că are 15% că este șef, șeful este șef. 

 

Dl Eugen Ionică  

Dar ia mai puțin decât un subaltern. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze, domnule Ionică, eu iau mai puțin decât directorul de la 

,,Muzeul de Științele Naturii”, de când sunt șef. Eu luam mai puțin decât foarte 

mulți oameni de aici, până să vină legea nouă. Aici nu este o problemă de cât și 

cine câștigă, este o problemă... Iar din punctul meu de vedere, nu știu, cel puțin la 

punct de vedere rațional, un șef nu trebuie să desfășoare ture de noapte, șeful 

trebuie să coordoneze activitatea angajaților care pot desfășura și ture de noapte, 

dacă se necesită și acele ture. Șeful ce ar trebui să facă noaptea, pentru că dacă este 

șef nu mai bagă mâna... 

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles, dar medicul șef de secție, de ce face ture? 
 

 

Dl Marius Niculescu 

Medicul șef de secție nu face ture, își desfășoară… 
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Dl Eugen Ionică 

  Face gărzi. Dar ce, este altceva?  

 

 Dl Marius Niculescu 

 Asigură permanența în specialitatea activității conform unui contract. 

Este reglementat... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Domnilor, despre ce vorbiți? Ați promis că măriți salariile - de fapt le 

tăiați.  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Este gardă, este altceva, o faci o dată la săptămână. Nu faci schimburi, 

tura o iei de luni și faci patru-cinci ture? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Ce faceți? Măriți prin tăiere, așa se înțelege, sau care este ideea? 

 Știți că prima condiție ca un asistent-șef să fie asistent-șef - dă un 

concurs, iar ca să se înscrie la concurs, vine cu o adeverință de liberă practică și 

face o asigurare de malpraxix - asta înseamnă că nu se duce să fie șef peste mături. 

Iar echipa medicală este compusă din medic și asistent. Toate ordinele pe care le au 

și care vorbesc și normează activitatea asistentului-șef și a altor asistenți fac 

referire la asistent medical care își desfășoară activitatea medicală. Că este șef, este 

în plus față de ceea ce face. Are foarte multe... nu intru..., deși știu despre ce 

vorbesc, nu intru în această discuție. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am o singură întrebare, domnule Ionică. O singură întrebare... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Vă rog! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  ...și cu asta am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, domnul director 

v-a răspuns. 

 Spuneți că dacă nu ar mai fi asistent-șef și ar fi asistent-simplu, ar câștiga 

mai mult pentru că ar desfășura și turele de noapte? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 De cele mai multe ori, da. Ok. Așa este, numai că aici... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Mi-ați răspuns singur la întrebare. 
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 Dl Eugen Ionică 

 ...aici.... Dar să nu considerați că ați găsit, eu știu,cuiul lui... Nu, e ok, 

este treabă de opțiune, dar dacă până acum s-a făcut și vii din exterior și spui ,,nu 

mai poți să faci”, doar ca să faci o economie probabil, nu știu de ce? Pentru că nu 

are nicio logică, doar ca să faci o economie de bani.  

 Am întrebat: a făcut vreo simulare? Știe câți bani vor pierde oamenii 

aceștia? E vorba de 26 de asistenți care sunt în această situație și care vor pierde 

bani. Îi întreabă cineva: „Măi, dar voi vă deceți acasă cu bani mai mulți sau mai 

puțini?” Li s-a promis... Spre exemplu sunt oameni care vor câștiga mai puțini 

decât au câștigat în noiembrie anul trecut. Nu o să intereseze pe nimeni, pentru că 

sunt doar 26. Dacă aveați zeci de mii de oameni, nu făceați așa ceva.  

 Cum aveți și pentru medici. De ce nu le luați gărzile medicilor?  

 Ce Dumnezeu, suntem... 

 

 Dl Marius Niculescu 

 Medicii sunt încadrați și lucrează în program de tură, schimbul I. Pentru 

asigurarea continuității medicale, se desfășoară activitatea în gardă, printr-un 

contract încheiat separat - la contractul de bază program normal de lucru. Deci este 

un alt contract de muncă, cu alte responsabilități și cu alte drepturi -ceea ce nu face 

obiectul asistenților șefi. Sigur că mi-aș dori să se reglementeze și pentru asistenții-

șefi. 
 

 Dl Eugen Ionică 

 V-a cerut cineva să faceți asta? 

 

 Dl Marius Niculescu 

 Ministerul a precizat... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Am citit adresa aia... 

 

 Dl Marius Niculescu 

 Ministerul a precizat că turele de sâmbătă și duminică și de sărbători 

legale... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Mințiți aici, spuneți prosti. 

 Am citit adresa și știu despre ce vorbesc. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze, domnule Ionică, deja degenerează și... 
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 Dl Eugen Ionică 

 Aveți în adresa de la Câmpina unde spune ,,de regulă”. De regulă nu 

înseamnă obligatoriu. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, am o rugăminte la dumneavoastră.   

 Haideți să nu facem o dispută în doi! 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aici aș vrea totuși să ne înțelegem că nu are nimeni dreptate absolută, iar 

pe dumneavoastră v-aș ruga frumos, în privința a ceea ce ați afirmat, să vă cereți 

scuze domnului director, că nu cred că minte, este părerea dumnealui și văd că și-o 

susține cu tărie și cred că are argumentele necesare. Dumneavoastră sunteți 

subiectiv, în al doilea rând... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Cu siguranță da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Așa și? 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, dacă-mi dați voie? Eu nu sunt subiectiv. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu în Comitetul Director. 
 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Nu sunt subiectiv. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iar în privința salariilor, îmi cer scuze, dar aș vrea să întreb pe oricine de 

la această masă, domnule Ciolac, cât aveți salariul? - dacă îmi este permis. 

 Credeți-mă, doamna are 1550 lei. Credeți-mă, salariile din domeniul 

medical, dacă mă întrebați, sunt destul de mari oricum. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu intrați în acest domeniu că și dacă întreb câți bani iau cei din 

Consiliul județean, o să ajungeți la aceeași concluzie, au salariile mari. Să nu 

vorbim acum... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar nu am afirmat nimic diferit. 
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 Dl Eugen Ionică 

 Eu am un salariu mic, spre exemplu, nu mă plâng de el, dar de ce să vii 

să faci ceva când nu ai nicio motivație în plus, doar să tai, de ce? 

 

 Dl Marius Niculescu 

 Poate există o motivație. 
  

 Dl Eugen Ionică 

 Care este aceea, domnule director? 
 

 Dl Marius Niculescu 

 Unu - încadrarea corectă ca timp de lucru... 
 

 Dl Eugen Ionică 

  O veți vedea în instanță, că oamenii vă vor da în judecată. Am citit în 

,,Actualitatea”, faptul că deja au acționat în judecată. 
 

 Dl Marius Niculescu 

 Este dreptul acelor salariați. 
 

 Dl Eugen Ionică 

 Dacă se întâmplă să pierdeți, cine va plăti? 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Spitalul. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Adică noi. 

 

 Dl Marius Niculescu 

 Numai că vă spun încă o dată… 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Noi nu plătim salarii. 

 

 Dl Marius Niculescu 

 Nu e vorba de niciun prejudiciu creat din punct de vedere al drepturilor 

salariale, acelor persoane. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Domnule Ionică, după Codul Muncii, câte ore are voie să lucreze un 

cetățean?  40 de ore, și dacă lucrează și de zi și de noapte, are mai mult de 40 ore? - 

Nu are voie. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu domnule, nu are mai mult de 40 de ore. 
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 Aici iar faceți o manipulare. Nu există mai mult sau mai puțin, pentru 

că... 

 

 Dl Marius Niculescu  

 Dacă îmi permiteți! Lucrează sâmbătă și duminică, și luni, miercuri și 

vineri stau acasă, pentru că trebuie să le dai timp liber și dacă se consideră cineva 

din această sală care este șef este mai puțin important lunea, miercurea și vinerea.... 

  

 Dl Dorin Tudora 

  Domnule președinte, am o rugăminte. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Ideea este așa: medicul după ce face garda - se duce acasă, asistentul 

după ce face tura - se duce acasă, pompierul după ce face tură - se duce acasă.  

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 V-am spus că ați degenerat discuția.  

 

 Dl Dorin Tudora 

 Domnule Ionică, îmi cer scuze! Sunt colegul dumneavoastră din 

capătul... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Totalul orelor este același.  

 

 Dl Dorin Tudora 

 Am o rugăminte și îmi cer scuze, nu vreau să întrerup acest subiect, dar... 

Bun, am înțeles până la situația în sine ce înseamnă o tăiere. Eu cred că putem să 

verificăm și altfel, dar totuși sunt de acord că nu ar trebui să dăm personal către 

mine, către Ionică, către domnul Bănică sau oricare din sala aceasta.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dar nici nu se pune problema… 
 

 Dl Dorin Tudora 

 Am înțeles că este o ordonanță, până la urmă cred că procesul este calea 

legală și fiecare nemulțumire de fapt. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Instanță. 
 

 Dl Dorin Tudora 

 ...un conflict pe Codul Muncii și acolo se vor lămuri lucrurile, dacă s-a 

greșit sau nu, în ordonanță sau în lege sau în aplicarea a ceea ce a hotărât Consiliul 

Director.  

 Că a aduce o discuție la un nivel personal nu cred că... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Nega, în calitate de lider de sindicat, ia spuneți-ne! 
 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Și de lider de sindicat, dar și președinte al Comisiei de sănătate. S-a adus 

aici, pe masă, ideea că la baza deciziei domnului director ar sta..., sau întrebarea a 

fost: a fost cumva economia de bani? 
  

 Dl Marius Niculescu 

 Nu. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Eu aș spune că asta ar trebui să fie, domnule director. În permanență... 

Nu știu dacă acum a fost cazul, dar având în vedere câți bani băgăm noi în Spitalul 

județean, ar trebui să aveți o preocupare permanentă - să faceți economie de bani. 

Deci, dacă v-ați gândit și la treaba aceasta, nu e rău. În al doilea rând, aș vrea să vă 

pun o întrebare: asistentul șef, în lista lor, în fișa post, care sunt atribuțiunile lor? 

De coordonare și de șefie sau de execuție? 
 

 Dl Marius Niculescu 

 De coordonare a activităților subordonaților. 
 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Bun. Atunci vă spun... 

 

 Dl Marius Nicuelscu 

 Include un ansamblu din activitățile desfășurate pe secție inclusiv către 

pacienți, dar nu neapărat... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Deci, activitate de coordonare, nu de execuție, de stat la capătul 

bolnavului sau să ducă... Are și așa ceva în sarcini? 

 

 Dl Marius Nicuelscu 

 Este adevărat că în practică, și la Spitalul Județean, ca la toate celelalte 

instituții publice spitalicești, se regăsesc toate situațiile.   

 Sunt asistenți-șefi, care participă efectiv, într-o proporție, într-o măsură, 

nu în integralitatea timpului de lucru, și în tratarea, investigarea și alte activități 

conexe actului medical - direct cu pacienții și sunt asistenți-șefi care nu prea fac 

lucrul acesta. Se regăsesc toate situațiile. Unii asistenți-șefi participă într-o 

proporție la actul medical.  

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 
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 Dl Marius Nicuelscu 

 Nu în integralitatea programului de lucru. Nimeni nu poate să... 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nici nu ar putea să facă două lucruri concomitent... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 E corect. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ... nu poate să aibă grijă și de bolnavi și să coordoneze și activitatea 

asistentelor, în același timp. Este... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Dacă în fișa-post se află doar coordonare, după părerea mea, fără să se 

supere colegul meu pe mine, nu ar avea ce căuta la schimbul doi sau trei, pentru că 

eu vă spun că nici colegele, asistentele, nu ar avea nevoie de un super șef. Nimeni 

nu are nevoie după-amiaza sau noaptea de șefi, are nevoie de oameni care să facă 

treaba.  

 Eu vă spun la sistemul corect, nu știu dacă e bine sau ce e acolo. Nu 

cunosc cazul. Cred că e de latitudinea conducerii spitalului.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă la ,,Diverse” mai sunt și alte probleme de ridicat? 

 Vă rog, domnule Cristian Dumitru!  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Mulțumesc, domnule președinte! 

 Cu tot respectul, vreau să revin la două probleme pe care le-am ridicat de 

un an și ceva de zile, și aici mă refer la circulația din dreptul supermarketului 

Carrefour și noul sens giratoriu făcut la ieșirea de pe breteaua, care ar trebui să 

ocolească zona supermarket-urilor, unde nici până la ora actuală nu am reușit să 

punem semnele acelea de circulație, care să interzică măcar traficul greu pe 

actualul sens de mers și să fie deviat pe breteaua respectivă, pentru accesul dinspre 

București spre Buzău.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul... 

 Vă răspund imediat. Am înțeles.  

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță  

 S-au depus la CNAIR pentru aviz propunerile de semnalizare și așteptăm 

răspunsul lor. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 S-au depus acum două săptămâni pentru montarea indicatoarelor, cu 

obligativitatea mașinilor cu tonaj ridicat, pentru ocolirea sensului mare de la 

Shopping City, din față, de la Carrefour și bineînțeles, folosirea DJ 236 - ca și 

variantă pentru toți care merg către Vălenii de Munte. Chiar am inițiat demersurile, 

așteptăm avizul de la dumnealor- cu acel aviz vom merge la poliția rutieră,  pentru 

aviz și de la dumnealor, și apoi vom monta indicatoarele.  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Pentru că acea bretea, acel drum județean are deja vreo doi-trei ani, dacă 

nu mă înșel, de când a fost dat în folosință.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 DJ 236 are mai mult chiar, să știți. Așteptam sensul giratoriu construit 

anul trecut. Fără acel sens, nu puteam să reglementăm această situație. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Eu mă refeream la sensul giratoriu care deja dădea posibilitatea de a se 

face acest lucru acesta și revin iar cu o problemă...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Până în luna decembrie, vă garantez, că traficul greu va fi deviat pe acea 

zonă - până la 01 decembrie cu siguranță.  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Pentru că deja se creează foarte mari ambuteiaje. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știu. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 ...deja drumul chiar dacă se repară, mă refer la breteaua care vine dinspre 

linia de centură, aproape la două-trei luni de zile - în două luni de zile din nou este 

deteriorat.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Așa este.  
 

 Dl Cristian Dumitru 

 Și mă refer tot la o situație din zonă de acolo - domnul director a promis 

că se va rezolva, se apropie iarna și iar suntem în aceeași situație - și știți la ce mă 

refer.  Chiar în sensul giratoriu, situația respectivă, din lăsarea drumului, deja este 

groapă bine de tot. Acum se poate vedea pentru că e uscat, peste vreo lună de zile 

vom avea o mică piscină acolo și... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Săptămâna viitoare va începe... 
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 Dl Cristian Dumitru 

  ...chiar șoferii au promis că vor pune zonă pentru ,,pescuitul la liber” - 

acolo, pentru că e destul de mare apa când plouă.  

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Este la achiziții lucrarea, prima dată nu am avut nici un ofertant, a doua 

oară avem ofertant și săptămâna viitoare încep lucrările.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 S-a achitat, s-a finalizat achiziția publică?   
 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Da. 
 

 Dl Cristian Dumitru 

 Eu am ridicat această problemă încă înainte de recepția finală și atunci 

mi-ați promis că, până la recepția finală, se va rezolva această situație.  

 Înțeleg că deja recepția finală a fost făcută și noi am rămas cu... 

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 A fost scoasă o dată la licitație, lucrarea. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Eu mă refer...Scuzați-mă, nu m-ați înțeles! - eu mă refer la executantul 

lucrării, care a fost dată în folosință, sensul giratoriu a fost dat în folosință acum un 

an și... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

  Un pic.   

 

 Dl Cristian Dumitru 

 ...și jumătate, să zicem. Problema a fost ridicată de mine acum un an și 

un ceva...  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Faptul că se acumula apă în zona aceea, corect? 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 ...și care deja începe foarte mult să se lase.  

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Acea zonă a fost breteaua care au făcut-o cei de Ploiești Shoping City. 

Nu a făcut parte din lucrarea noastră ca să putem cere… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Garanția. 
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 Dl Cristian Dumitru 

 Bine ar fi totuși să o rezolvăm și pe aceea până în iarnă, pentru că... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă săptămâna viitoare nu vor începe lucrările, la prima ședință puteți 

să ridicați problema cu siguranță, și eu voi avea grijă să... 

 Domnule Răducanu! 

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ultima problemă, domnule președinte! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stați să mă gândesc. 

 V-ați adus aminte de o lucrare pe drumuri județene? 

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu. Doresc și eu, dacă se poate, să intru în posesia Planului de măsuri, în 

urma controlului Curții de Conturi.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar, vi l-am pus la mapă. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Planul de măsuri nu.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu raportul? Planul de măsuri. 

  

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu, raportul era pus la mapă. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar nu erau și măsurile în spate? 

 Ați primit doar raportul, nu și...? 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu, doar raportul. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamnele de la economic? 
 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, domnule președinte, o să vin într-o zi și o să le iau eu de aici. De 

acord. 




