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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 16 septembrie 2019, ora 15,00 

 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 320 din 10.09.2019 

a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 31 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, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică 

Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, 

Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian 

Sorin George, Toma Horia Victor, Tudora Dorin și Tudoran Lorin-Gabriel. 

Au lipsit consilierii județeni: Papuc Rodica Mariana, Meșca Darius-Dumitru, 

Tomoșoiu Adrian și Viter David Andrei. 

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

secretarul județului Prahova. 

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

Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Alina 

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 

publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Livia 

Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dna Luminița Sînziana Iatan, 

Arhitectul șef; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcției 

servicii și achiziții publice; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al 

Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv 

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

resurse umane; dna Iuliana Cristina Mircea, șeful Biroului proiectare din cadrul 

Direcției Tehnice; dna Alina Popescu, managerul interimar al Spitalului Obstetrică 

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

Ploiești; dna Florina Simona Ionescu, dl Florea Matache, directorul economic al 

Societății Comerciale ,,Hidro Prahova” S.A., directorul Centrului Județean de Resurse 

Asistență Educațională Prahova și reprezentanții presei. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 

 

 

X 

X                    X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Aș vrea să anunț că avem o prezență de 32 consilieri județeni, dintr-un total de 

36, validați la acest moment.  

Dacă nu mă înșel, din partea PNL-ului, înlocuitorul domnului Soiu... Nu știu dacă 

ne-ați trimis adresă, nu cred. Nicio problemă.  

Deci, avem 32 din 36, suntem statutari, putem începe ședința. 

În primul rând, pentru proiectul ordinii de zi așa cum v-a fost transmis, dacă sunt 

probleme din partea dumneavoastră? Dacă nu, aș vrea să vă supun atenției, ca și inițiator 

aș vrea să retrag punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.  

Așa cum am discutat cu câțiva dintre colegi, având în vedere faptul că există o 

propunere de rectificare bugetară la nivel național, este normal ca noi să așteptăm, să 

vedem sumele alocate pentru UAT-urile din Județul Prahova, din acea rectificare și 

ulterior să venim noi cu cota de 7,5%, astfel încât să nu creăm inechități, dezechilibre 

între localități, pentru că este normal să încercăm pe cât se poate să ținem o echilibrare a 

repartiției sumelor în ceea ce privește funcționarea UAT-urilor. Eu am discutat…, 

colegii cu care am avut această discuție să știți că au fost înțelegători și chiar au spus că 

este o gândire bună.  

Din acest motiv, vă propun ca următoarea ședință să fie pe data de 23. V-am spus, 

o să discutăm această...  pe 23, săptămâna viitoare, luni, și v-aș explica și din ce motiv, 

sau datorită cărui fapt, sau din cauza cărui fapt îmi doresc această ședință pe data de 23. 

În primul rând că multe din UAT-uri au neapărată nevoie de sume. În al doilea rând, 

pentru că în discuțiile cu primarul municipiului Ploiești, dumnealui are o problemă 

destul de gravă - până pe data de 25 trebuie să efectueze niște plăți, astfel încât, dacă noi 

avem ședința pe 23, dumnealui o să facă ședință ,,de îndată” pe data de 24 și, 

bineînțeles, să efectueze plățile în Trezorerie, până în data de 25.  

Deci, rugămintea către dumneavoastră: în primul rând să înțelegeți faptul că noi 

puteam să facem astăzi această rectificare, o făceam cu datele pe care le aveam la acest 

moment, dar exista o mare posibilitate de a crea dezechilibre între anumite localități, 

lucru pe care sunt sigur că nu le dorim.  

Să știți că pentru Florești este o sumă foarte frumoasă preconizată, deci Floreștiul 

ar trebui să aștepte, nu știu, ,,cu brațele deschise” rectificarea bugetară de la nivel 

național.  

Cu această mențiune, faptul că punctul nr. 2 este retras de către inițiator: cine este 

pentru proiectul ordinii de zi, așa cum a fost transmis? 

…Îl scot eu ca inițiator, nu trebuie votată scoaterea. 

Îmi pare rău, așa consider!  

Dacă vreți dumneavoastră… 

Cine este pentru a se scoate acel punct nr. 2, de pe ordinea de zi? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu retragerea proiectului, cu 32 

voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

  

 1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 28 august 2019.  

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 84/2019 privind asocierea județului Prahova cu 

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

anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2019 - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului 

Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” 

S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Prahova pentru anul școlar 2019-2020 - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Județean Prahova în Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special 

pentru anul școlar 2019-2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

   8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 

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

președintele Consiliului județean Prahova. 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploiești” și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

   10.  Diverse. 

 

- La punctul nr. 3 nu a participat la vot, doamna consilier județean 

Ardeleanu Georgiana Anca, 

- La punctul nr. 4 nu a participat la vot, domnul consilier județean 

Răducanu Nicușor. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 
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Primul punct la ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 28 august 2019”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Având în vedere faptul că proiectul nr. 2 a fost retras,  proiectul nr. 2 (fost 3) - 

,,Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 84/2019 privind asocierea județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019”. 

Nu este vorba de nicio alocare nouă, este vorba de modificări. În unele cazuri este 

vorba de cuvântul ,,anexă”, care nu a fost prevăzut. În unele cazuri este vorba de..., Vă 

dau exemplu Băicoi, care avea două străzi și a observat că poate efectua doar o singură 

stradă și solicită repartizarea întregii sume către acea stradă și așa mai departe.  

Dacă ați avut plăcerea să citiți proiectul ordinii de zi, presupun că ați văzut. Aici 

aș avea eu un singur amendament de făcut: la Gherghița, unde am alocat pentru 

,,Centrul SMURD” toată suma, dorește diminuarea de la ,,Centrul SMURD”, cu 100 mii 

lei și repartiția acelei sute de mii la ,,Extindere rețea de gaze naturale în comuna 

Gherghița”. 

 Este o problemă!  

Se pare că după ce au înființat rețeaua de gaze, au primit foarte multe solicitări și 

își doresc extinderea pe anumite străzi și am spus că este foarte important pentru că vine 

iarna. V-am argumentat exact cum am avut discuția cu domnul primar! 

La Gorgota, domnul primar, la fel, mi-a explicat de ce solicită modificarea. 

Marea parte a problemelor la Ciorani, cred că se află și Ciorani, pentru că am 

discutat cu domnul primar… Să știți că procedura de achiziție publică, pentru ceea ce 

înseamnă canalizare, încă este în derulare. Nu se aștepta… Dumnealui a spus că aici ar 

avea cea mai mare cheltuială și pe bună dreptate, dar nu reușește anul acesta, nu crede 

că va demara execuția propriu-zisă și a spus să-i fie repartizate sumele pentru școli și 

dispensar. Vă dați seama, școala a fost în perioada aceasta... S-a încercat modernizarea, 

acum dorește să adauge ceva la Școala cu clasele I-IV.  

Vă rog, comentarii! Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu  32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 3 (fost 4) - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului 

județean Prahova pe anul 2019”.   

Aș vrea din prima să spun că și noi, ca și celelalte UAT-uri, avem nevoie de 

fonduri. Să știți că tot ceea ce vedeți în ultima perioadă, rectificarea bugetului propriu, 

este vorba de modificări între capitole, dar între capitole însemnând: luăm de la ceva și 

ducem către altceva. 

Vă rog să explicați exact despre ce este vorba! 
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Dna Maria Dovîncă 

Avem o redistribuire de bani de la Maternitate, cu proiectul de extindere 

ambulatoriu, pe care-i ducem la Spitalul Județean... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La proiectul de extindere ambulatoriu de la Județean. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Se modifică, se diminuează cu 161,00 mii la Maternitate, se suplimentează la 

Spitalul Județean cu aceeași sumă și, în plus, se majorează la Spitalul Județean cu încă 

191,00 mii, banii din excedentul pe care îl avem. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, spuneți exact: din gol de casă! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Din gol de casă! Excedentul e... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Spuneți și ce sumă avem în golul de casă! 

 

 

Dna Maria Dovîncă 

Mai avem vreo 300,00 mii golul de casă, care e tot sumă din excedent. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun! Mulțumesc! Dar trebuia neapărat să alocăm aceste sume, acești bani, pentru 

că urmează să semnăm contractul. Nu putem să semnăm contractul până nu avem 

hotărârea, că avem cofinanțarea asigurată. Am primit adresă de la... 

Vă rog, spuneți! 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

De la Organismul Intermediar… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la ADR. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

...Și avem o serie de documente pe care până pe data de 29 trebuie să le 

transmitem în vederea pregătirii contractului de finanțare. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică am fost declarați... 

Suntem în precontractare, ca să fiu mai exact! 

Vă rog! 
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Dna Maria Dovîncă 

De asemenea, avem modificări la capitole, privind proiectul de asociere, cel 

prezentat înainte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dna Maria Dovîncă 

De asemenea, trebuie să prindem și acest amendament. 

Deci, pentru proiectul de la Gherghița, suma care se modifică de la un capitol la 

celălalt trebuie aprobată și aceasta… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, avem amendament și la acest punct. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Se modifică nu numai obiectivul, dar și suma alocată de la capitole. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la capitolul 66.02 ,,Sănătate”, art. 51.02, alin. 51.02.50, la capitolul 70.02, art. 

51.02 - ,,Transferuri de capital”, alin 51.02.50 - ,,Transferul de capital acordat în baza 

unor contracte de parteneriat sau asociere” - obiectivul: Extindere rețea gaze naturale 

comuna Gherghița.  

Minus 100,00 mii la primul, plus 100,00 mii la al doilea. Corect?  

 

Dna Maria Dovîncă 

Da. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Și altceva, altă modificare? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Între articole și alineate, sume pentru ,,Bunuri și servicii” la ISU și la aparatul... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Spuneți la ISU, ce...! 

 

Dna Maria Dovîncă 

La ISU au solicitat o suplimentare la investiții pentru reluarea unei proceduri 

privind centralele termice. Aici se suplimentează cu 25,00 mii, dar în schimb la ,,Bunuri 

și servicii” renunță la 20,00 mii, bani pe care-i transferăm la Salvamont. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, au câștigat 5,00 mii lei. Am făcut o alocare de 5,00 mii lei.  

Să știți că situația nu este deloc una...  
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Acum nu vreau să fiu în ton cu primarul municipiului Ploiești, dar să știți că 

situația multor UAT-uri nu este deloc ,,roz”, și aici vorbim despre: Tomșani, 

Apostolache - să știți că Apostolache chiar are o situație destul de dificilă. 

Nici Gornet, să știți… 

Bun! Mulțumesc! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Deci, acestea sunt modificările. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Pentru că ați deschis subiectul, știți că atunci când am discutat bugetul, în 

primăvară, discutam de derogările de la Legea 273. Povesteam noi atunci de alocările în 

sumă egală pe toată țara, acei 28,492 milioane… Această sumă a revenit. Și am spus 

atunci și discutam că acest lucru va aduce mari prejudicii UAT-urilor din Prahova și, 

într-adevăr, așa este: Ploieștiul are nevoie de vreo 78 milioane. Va primi sprijin din 

partea județului, nu știu, vreo 10 milioane; de la Finanțe 1… Restul?!  

Județul Prahova, Consiliul județean Prahova, UAT-ul Prahova, cred că primește 

de la Finanțe o sumă de 10 ori mai mică decât necesarul. Nu a fost bine ce s-a făcut, iar 

UAT-urile, cum spunea și domnul președinte, sunt foarte multe care au probleme 

uriașe... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La funcționare. 

 

Dl Dan Ciolac 

...La funcționare. Deci nu mai vorbim de dezvoltare. Deci, întotdeauna trebuie să 

fim foarte atenți în ceea ce facem. Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc! 

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

vot amendamentul. În primul rând, amendamentul cu Gherghița.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu 32 

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 31 voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la vot). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dna Georgiana Anca Ardelanu 

Nu particip la vot la acest punct, vă rog! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu participați la vot la acest punct de pe ordinea de zi.  

Fără participarea doamnei Ardeleanu la vot, a fost unanimitate. 

Vă mulțumesc!  

Dumneavoastră nu ați ridicat mâna, am observat, dar data viitoare vă rog să 

spuneți înainte. 

Punctul 4 (fost 5) - ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților 

Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

„Hidro Prahova” pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe 

anul 2019”. 

Îl avem pe domnul director aici. 

Dacă sunt întrebări?  Din partea membrilor AGA puteți primi răspunsuri… Sau 

din partea domnului director economic. 

 

Dl Florea Matache 

Vreau să spun că avem o suplimentare și de venituri și de cheltuieli de 997,00 

mii, prin luarea în operare a unor UAT-uri și bugetul a rămas echilibrat, în sensul că a 

rămas același profit prognozat în ianuarie, la 3.736,00 mii lei. În rest au fost modificări, 

transferuri între articole, aliniate... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnii de la AGA, presupun că și-au dat...? 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Urmează. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Urmează? 

 

Dl Florea Matache 

Consiliul de Administrație a avizat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Consiliul de Administrație a avizat. Atunci, bun!   

Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

O abținere. Mulțumesc! 

Deci, cu o abținere, proiectul a trecut. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru” și o 

,,abținere” (domnul consilier județean Răducanu Nicușor). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Punctul nr. 5 (fost 6) - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Județean Prahova în Consiliul de Administrație la 

CJRAE – Centrul de Resurse și Asistență Educațională Prahova pe anul școlar 2019 

- 2020”. 

În fiecare an, după cum bine știți, avem un reprezentant din partea Consiliului 

județean Prahova la această instituție. 

Vă rog, domnule Neaga! 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Da!  

Noi avem propunerea să rămână domnul Rareș Enescu, care a funcționat și până 

acum, acolo.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc!  

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? 

Să știți că această desemnare nu este remunerată în niciun fel, da…?! 

Și, bineînțeles, supleantul.  

Da, vă rog, doamna Sfîrloagă!  

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

O propun pe doamna Mariana Petre, salariată în cadrul Serviciului resurse umane, 

care a mai fost la CJRAE și până acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, atunci! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Punctul nr. 6 (fost 7) - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Județean Prahova în Comisia de Orientare Școlară și 

Profesională (COSP)”. 

Aici, aș vrea să știu cine a mai fost desemnat? 

Doamna Popovici! 

Doamna Popovici, doriți să continuați? 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Având în vedere faptul că sunteți implicată și aveți cunoștințe în acest domeniu, 

nici nu aș vedea o persoană mai potrivită, vă spun sincer! 

Și, domnul Sepși, era supleantul dumneavoastră? 
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Dna Elisabeta Popovici 

Și la școală aș vrea… 

 

Dl Gheorghe Neaga 

A fost doamna Viorica,  de pe vremea când era Viorica de la Sinaia și cu domnul 

Sepși. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum este...  

Deci dumneavoastră ați fost? 

Atât. 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Și la școala mea, de când a plecat… 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Urmează proiectul celălalt. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Urmează, dar ne trebuie și aici un înlocuitor. Doamna secretar? Pe cine?  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Domnul Ionică Adrian. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Ionică Adrian, doriți să o supliniți pe doamna Popovici la COSP?  

 

Dl Adrian Ionică 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da? Perfect. 

Deci avem și un titular și un supleant. Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, vă 

supun la vot cele două propuneri.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

 Proiectul nr. 7 (fost 8) - ,,Proiect privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de 

învățământ special pentru anul școlar 2019 - 2020”.   

Am aici tabelul cu cine a fost în anul precedent, anul școlar precedent: la 

,,CJRAE” - domnul Enescu și doamna Petre; doamna Popovici și domnul Ionică la 
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,,COSP”; la ,,Școala Specială nr. 1” - aveam pe domnul Pințoiu Toma și pe domnul 

Dumitru Cristian. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Dumitru Cristian este reprezentant al președintelui. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este reprezentantul meu, prin dispoziție.  

Doriți să continuați?  

 

Dl Cristian Dumitru 

Da. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, atunci votăm doar pentru domnul Pințoiu, pentru că domnul Cristian 

Dumitru va primi din partea mea dispoziția.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 32 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Școala Specială, se numește acum ,,Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2” 

Ploiești - titular este doamna Popovici Elisabeta și reprezentantul meu era domnul 

Sepși. 

Aici ați vrut să spuneți…?  

 

Dna Elisabeta Popovici 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vom desemna prin dispoziție pe cineva care să vă ajute, să vă sprijine. 

Dacă din colegi doresc…? Dacă nu, eu vă supun la vot propunerea ca 

dumneavoastră, dacă vă doriți, să continuați la ,,Școala Specială nr. 2”?! 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu mai sunt alte propuneri, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 32 voturi 

„pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

,,Centrul Școlar de Educație Incluzivă” Filipeștii de Târg. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Eram eu cu doamna Petre. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Iar dumneavoastră și cu doamna Petre?! 

Domnul Enescu, doriți să continuăm cu această propunere a dumneavoastră, ca 

reprezentant al Consiliului județean la ,,Centrul Școlar de Educație Incluzivă” Filipeștii 

de Târg? 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Da, domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Alte propuneri? 

Dacă aveți timpul necesar să îndepliniți aceste atribuții, foarte frumos. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 32 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La ,,Centrul Școlar de Educație Incluzivă” Vălenii de Munte, Domnul Tudoran 

Lorin Gabriel. 

Doriți să continuați? 

 

Dl Lorin Gabriel Tudoran 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Alte propuneri? 

Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 32 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

,,Școala Profesională Specială” Plopeni - îi aveam pe domnul Ionică Ion și pe 

domnul Ionică Adrian, ca reprezentant al președintelui.  

Dorește cineva?  
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Dacă nu, vi-l supun la vot pe domnul Ionică Adrian, ca reprezentant al Consiliului 

județean, iar prin dispoziție, dacă nu dorește cineva de aici din sală, o să desemnez o 

persoană din aparatul de specialitate al Consiliului județean. 

Deci, îl propunem pe Ionică Adrian, unde era Ionică Ion, era reprezentantul 

Consiliului, și pentru că tot este domnul Adrian Lungu din Plopeni, o să-l desemnez pe 

dumnealui, prin dispoziția președintelui, să facă o echipă bună.  

Cine este pentru domnul Ionică Adrian? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 32 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Și acum: la ,,Centrul Școlar de Educație Incluzivă” Breaza era domnul Soiu, ca 

reprezentant al Consiliului, iar ca reprezentant al președintelui era domnul Nică 

Justinian Feodor.  

Aici nu pot să vă spun despre starea de incompatibilitate cu funcția pe care o 

îndepliniți.  

 

Dl Adrian Ionică 

Mai nou e director de școală. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun! Atunci aștept o propunere, vă rog frumos! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Verifică în 15 zile. Și așa avem ședință săptămâna viitoare, verifică până atunci. 

 

Dl Dorin Tudora 

Își dorește domnul Răducanu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Da?  

Perfect.  

 

Dl Dorin Tudora 

Vrea să-l mai viziteze pe domnul Soiu... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Nu… Acum eu îl cunosc pe domnul Tudora...! 

Nu, îl cunosc pe domnul Soiu foarte bine, dar domnul Tudora câteodată face și 

diverse glume! 

Vă întreb, domnule Răducanu, doriți? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Da? Bun! 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea, cu 32 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă pot spune și de ce: pentru că pe domnul Nică, dacă află cum este în această 

postură, dacă este sau nu incompatibilitate, vă pot desemna prin dispoziția președintelui, 

pentru că ambele... 

…Da, nu sunt supleanți, sunt titulari amândoi, doar că unul vine prin dispoziția 

președintelui și altul prin votul consiliului, este același lucru. 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Acum aș vrea vot pentru proiectul în integralitatea lui, cu toate propunerile pe 

care dumneavoastră le-ați votat deja. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 8 (fost 9) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de 

cheltuieli legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești””. 

Vă rog! 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

UAT județul Prahova a depus la începutul acestui an două cereri de finanțare 

pentru proiectele de extindere, dotare, modernizare Ambulatoriu la Spitalul Județean de 

Urgență și la Obstetrică Ginecologie  

Primul dintre ele face referire la proiectul de la Spitalul Județean, conform 

clarificărilor venite de la Organismul Intermediar. 

Trebuie să prezentăm o serie de documente cu ultimele cifre în urma verificării 

bugetului proiectului. Acestea sunt cifrele finale. O să vedeți că avem cheltuieli 

neeligibile care se datorează unei restricții impuse de Ghidul solicitantului. Nici noi nu 

am înțeles de ce! Cheltuielile neeligibile au fost limitate – 2,3 milioane euro –, iar 

proiectul nostru depășește cu 392,00 mii lei nivelul cheltuielilor eligibile.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și vor trece pe neeligibile, pentru că nu putem să modificăm acum proiectul, 

sincer! Deci cei 392.522,17 lei... 

 

Dl Marius Constantin Nicolae  

Este vorba de rectificarea despre care, doamna Dovîncă, a povestit mai devreme. 

La Obstetrică Ginecologie nu a fost cazul: proiectul fiind mult mai mic, s-a 

încadrat în plafonul de 2,3 milioane euro. Acolo sunt 6 milioane lei. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și Ambulatoriul, pe care ne dorim să-l modernizăm, este ca dimensiune mai mic. 

În schimb, la Spitalul Județean, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul 

manager, aici prezent, am dorit să facem un lucru foarte bun din toate punctele de 

vedere. Ne dorim nu doar o igienizare sau o dotare și am spus că trebuie neapărat și 

extindere. Totodată, ne dorim în curtea interioară să închidem acel spațiu, astfel încât să 

creăm un loc de așteptare generos, nu ca până acum când pacienții stăteau și așteptau pe 

hol și ați văzut ce aglomerație se crea în anumite momente. Și din acest motiv și 

proiectul care vă este prezentat are o sumă mai mare: 10,7 milioane. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae  

Este plafonul maxim: 10,7 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

2,3 milioane euro, am înțeles. 

Ați auzit că este în precontractare și vă spun că ședința aceasta a fost datorată 

celor două proiecte: acesta și cel cu 7,5.  

Bun! 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Tot în această notă - ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al 

Spitalului de Obstetrică Ginecologie” și plata cheltuielilor legate de proiect”. 

Așa cum domnul Marius Nicolae a explicat: aici ne încadrăm în sumă, nu avem 

neeligibilele, dar trebuie să avem hotărârea pentru cofinanțarea de 2%, pe care o și aveți 

trecută. Proiectul are 6.682.784,32 lei, inclusiv TVA. 

Valoarea cheltuielilor neeligibile este zero, așa cum este prevăzută și cota de 2% - 

133.655,71 lei. Noi sperăm că în urma acestor proiecte, în urma proiectului de 

modernizare a Unității de Primiri Urgențe, în urma proiectului de reparații capitale și a 

altor câteva proiecte pe care le avem din buget propriu, împreună cu Spitalul de 

Obstetrică Ginecologie, să ajungem la un anumit standard cu unitățile sanitare din 

subordinea Consiliului județean.  

Acum, lucrurile merg destul de greoi, dar totuși observ că până la urmă ne 

apucăm de treabă. Înțeleg că o să avem ordinul de începere la UPU, ați spus 

dumneavoastră...? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Suntem în așteptarea autorizației de construire. Noi sperăm să o luăm săptămâna 

aceasta, după care vom emite ordinul de începere.  

Oricum dirigintele a primit deja ordinul de începere ca să urmărească și 

executantul. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și ca să nu uităm, că începând de astăzi Neurochirurgia s-a mutat în casă nouă. 

Am văzut că presa locală a preluat deja știrea. Este un lucru îmbucurător. Doctorul 

Soare o să aibă condiții mai bune de lucru, condiții pe care le-ați întâlnit și la celelalte 

secții: Cardiologie și restul.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte? Și la punctul nr. 9 și la punctul nr. 10, am și eu o întrebare 

pentru dânsul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu mare plăcere! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Cam, care este valoarea cheltuielilor conexe? Estimativ, v-ați gândit la o valoare? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae  

Nu, asta este formularea generică...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu! La ce vă referiți?  

 

Dl Nicușor Răducanu 

La cele două puncte, cheltuielile conexe vor fi stabilite ulterior. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ce înseamnă conexe?  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu știu. Asta îl întreb pe dânsul, ce înseamnă? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae  

Este formularea standard impusă…  

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu mai sunt alte cheltuieli. Singurele cheltuieli sunt cele pe care le-am avut până 

în acest moment. Adică, proiectul l-au scris dumnealor, nu au avut... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Am înțeles. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Dacă, ,,Doamne ferește!”, va fi cazul de corecții financiare, sperăm să nu fie 

cazul, pentru că ar fi o premieră pentru noi, aceste cheltuieli intră la cheltuielile conexe, 

și corecțiile financiare.  

 




