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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 19 decembrie 2018, ora 12,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 476 din 

19.12.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 24 

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

Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie 

Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Neaga 

Gheorghe, Necula Gheorghe, Pințoiu Toma, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, 

Sepși Daniel, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, 

Tomoșoiu Adrian și Tudora Dorin. 

Au lipsit doamnele consilier județean Dumitru Mihaela Carmen și Papuc 

Rodica Mariana și domnii consilieri județeni: Ardeleanu Vasile, Dumitru Cristian, 

Meșca Darius Dumitru, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Pîrvu Ionel, 

Popescu Cristian, Soiu Mihail Iulian, 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 Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Alina 

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 

publică; dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dna 

Luminița Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dna Magdalena Daniela Muscalu, directorul 

executiv - Arhitect șef; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției 

proiecte cu finanțare externă; dna Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe 

din cadrul Direcției economice; dl Alexandru Andron, șeful Serviciului Transport din 

cadrul Direcției servicii și achiziții publice și reprezentanții presei. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua, stimați colegi! 

 Aș vrea să respectăm protocolul. În primul rând mulțumesc foarte mult celor 

care au reușit să vină într-un timp atât de scurt. Chiar apreciem foarte mult și domnii 

primari ar trebui să aprecieze efortul dumneavoastră. 

 Să începem cu Imnul României, ca de fiecare dată! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Iulică nu a venit cu laptop-ul. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu avem imnul, revenim.   
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Pentru ședința de ieri, fiind una ordinară, am avut punctul numărul 14 

suplimentar la ordinea de zi, pentru parteneriate. O veste proastă pentru cei care au 

reușit ieri să primească finanțare din partea noastră - Trezoreria va funcționa până pe 

data de 21, inclusiv, până la ora 13 - o veste proastă, pentru că tot ieri exista o adresă 

prin care Trezoreria funcționa până pe data de 28, inclusiv.  

Asta pentru...Poftim? 

 

Dl Dorin Tudora 

E o nebunie. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Ăștia fac ce vor ei. 

 

Dl Dorin Tudora 

Vorbesc de partea unde se circulă banii, pentru că majoritatea încearcă să-și 

facă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu și aveți perfectă dreptate și din acest motiv, dacă doriți dumneavoastră să 

înștiințați primarii să se grăbească cu documentele justificative - vă rog foarte...  

 

Dl Eugen Ionică 

Da nu mai depinde de ei acum. Au făcut programări. Programările nu se pot 

face rând. Dacă nu intră cu ele mâine în trezorerie, atunci nu o să se facă nicio plată, 

nu se va face nicio decontare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tocmai din acest motiv toți colegii... 

 

Dl Eugen Ionică  

Toți banii care s-au dat aici se vor reporta pe anul viitor. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La noi, la noi se vor... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

A venit hârtie de la Ministerul Finanțelor prin care ni se comunică faptul că pe 

27 și 28 Trezoreriile lucrează, dar numai pentru regularizări și nu pe ordine de plată, 

pe plăți.  

Până în 21, orele 13. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am vrut să vă anunț acest lucru... 

Dl Eugen Ionică  
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41 județe plus șase sectoare. Dacă la fiecare județ și sector are loc un transfer 

de 5 milioane ori 40 atunci sunt 200 milioane.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este, aveți dreptate. 

 

Dl Eugen Ionică  

Este o chestie… 

200 milioane, raportat la…, vă fac un calcul mintal cu banii ăștia se salvează 

deficitul. 

E o chestie făcută repede. Nu se face…  

I-ați pus pe oamenii aceștia în niște situații...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Azi mai putem să semnăm - până la ora unu. Dacă îmi dați voie să mă duc să 

semnez actele adiționale și contractele, terminăm...  

 

Dl Eugen Ionică  

Nu știu ce se face la Finanțe, acolo este problema. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Datorită unei greșeli asumate de noi, aparatul de specialitate, am considerat 

oportună această ședință ,,de îndată” și vă mulțumim încă o dată, pentru că ați dat 

curs solicitării noastre. Greșeala a fost sesizată în cursul acestei dimineți de doamna 

contabil de la Florești. Noi am presupus că este vorba de o lucrare ,,în continuare”, 

pentru că se derula în același sat, în satul Cătina. Era de fapt o lucrare ,,nouă”, de 

modernizare rețea apă, în satul Cătina - nu cea veche pe care am avut-o finanțată în 

cursul acestui an. Și pentru că trebuia să intrăm în ședință să modificăm acest lucru, 

să îndreptăm o greșeală, am spus că trebuie să reușim, cu această ocazie, să alocăm și 

alte fonduri celor care ieri nu aveau solicitări sau nu s-au găsit solicitările sau nu au 

primit fondurile pe care și le dorise - la finalul zilei de ieri, rămânând niște bani 

nealocați.  

Aici vorbim despre solicitările din partea celor de la Jugureni, cei care au 

participat la ședința din ,,Sala Europa”, ați văzut că s-a ridicat cu problema cu rețeaua 

de apă executată și neachitată. Noi, ieri, l-am trecut pe listă, dar la o greșeală de 

transcriere și credeți-mă că a fost chiar o greșeală de transcriere, când s-a întocmit 

lista, în Word, nu a apărut. Noi toți am presupus, apoi domnul primar avea ședință 

,,de îndată” convocată pentru ora 18, s-a trezit că a convocat-o degeaba, pentru că nu 

s-a regăsit pe listă. Credeți-mă că a fost o greșeală de transcriere. Se întâmplă și la 

case mai mari și s-a întâmplat și ieri la Consiliul județean. Sperăm să nu se mai 

întâmple.   

La fel, domnul de la Râfov. Să știți că v-am explicat tot în cursul ședinței, că nu 

am fost de acord cu câteva lucrări, inclusiv cu aceasta de la Râfov. M-a sunat și mi-a 

explicat că această lucrare înseamnă cu totul și cu totul altceva. Inspectoratul Școlar, 



4 

 

împreună cu IPJ-ul, i-au solicitat să monteze camere în școli, deci nu era un moft al 

dumnealui să  supravegheze domeniul public, să urmărească cetățenii când se duc la 

muncă sau diversele infracțiuni care se comit pe raza localității, ci este o rugăminte a 

Inspectoratului Școlar, împreună cu IPJ-ul, pentru siguranța copiilor și pentru 

desfășurarea în condiții normale a procesului de învățământ - montarea acestor camere 

de filmat, în interiorul școlilor. Deci am înțeles utilitatea, într-un final, și regret că inițial 

am avut o părere...  

 

Dl Horia Victor Toma  

Astea sunt pentru examene. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. Iar domnul primar de la Râfov are mai multe școli. Din câte am înțeles 

eu, are cinci pe raza localității. Deci este iarăși o eroare din partea noastră - că nu am 

înțeles exact titlul solicitării. 

La fel, domnul primar de la Plopu, a considerat că nu poate achiziționa 

,,dotări”, dumnealui înțelegând prin ,,dotări” diverse alte lucruri pentru primărie, dar 

o centrală termică pentru  căminul cultural, pentru grădiniță sau pentru școală, pentru 

ce a făcut dumnealui solicitare, cred că este un lucru important - cum am aprobat și la 

Mizil  centrală pentru Liceul Tase și pentru Spital, eu cred că sunt importante. Dacă 

putem să-i ajutăm cu centrale termice, vă spun că este chiar important. 

Și la Mizil avem o mică eroare. 

Spuneți, pentru că ați vorbit cu domnul primar!  

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

La punctul numărul 4, noi am votat ieri ,,dotări cu centrale termice în licee”, 

domnul primar a spus că a trimis hârtia pe care scria ,,dotări și centrale termice”, 

suma este de 80 mii și a spus că nu îl costă atât centralele și că vrea să facă și alte 

dotări pe lângă centrale, deci trebuie schimbat în ,,dotări și centrale termice”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Conexe. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Aici, pe hârtie, scrie ,,dotări cu centrale” și a spus că dânsul...  

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acel ,,cu” este restrictiv. Dacă ar avea ,,și”.  

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Și de la Gura Vadului, dânsul a spus că o să-mi trimită acum pe telefon - apare 

aici ,,Cu reabilitare drumuri în comuna Gura Vadului”. Dânsul a spus că nu a trimis, 

ci a trimis doar hârtia cu ,,Modernizare și eficientizarea iluminatului public, în 

comuna Gura Vadului”. Așa mi s-a spus. A spus că o să trimită dovada și pe...  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea să văd hârtia.  

 

Dl Eugen Ionică 

E distanță mare de la primărie la... 

  

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Știu. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

De la ,,iluminat” la ,,drum”… 

  

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Nu știu, așa mi s-a spus.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știți ce se întâmplă? 

Vă pot explica.  

 

Dl Adrian Ionică 

Haideți să stabilim o regulă! 

Primarii nu au știut la ce departamente să trimită aceste adrese. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Le trimit la registratură. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă pot spune unde a fost greșeala.  

Pentru ședința care a avut loc în ,,Sala Europa”, acele adrese trebuiau 

direcționate către Direcția economică pentru că acela nu era un parteneriat ci era o 

sumă pentru dezvoltare, care ne-a venit din partea Guvernului, deci acele adrese 

trebuiau direcționate către Direcția economică, iar adresele pentru Parteneriate, 

normal că trebuie la Direcția tehnică, compartimentul Parteneriate. Dumnealor, 

pentru ședința ordinară de ieri, au trimis mai mult către Direcția economică, cum 

făcuseră cu o săptămână înainte, deci aici a fost...   

Toate documentele ajung prin registratură și ulterior..., dar dacă au trimis către 

economic...  

Au ajuns pe fax. Vă dați seama, de la faxul Direcției economice ajunge la... 

Toate ajung în Registratură - Doamne ferește! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Dacă nu au număr de înregistrare oricum nu poți să le operezi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 
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Au circuitul mai lung sau circuitul mai scurt. Dacă ajunge direct la Parteneriate 

e notat și...   

Să știți că avem registratură electronică - adică nu există document pe care să-l 

pierdem. L-am găsit ieri și pe cel de la Comarnic, care a apărut într-un final și era 

înregistrat în data de 13 noiembrie. 

În primul rând...  

 

Dl Gheorghe Neaga 

Hârtia trimisă de la Gura Vadului... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Hârtia trimisă de la Gura Vadului..., este numărul de fax, este din 18.   

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Adică de ieri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu are numărul nostru de înregistrare - ca să îl identificăm.  

Dacă nu are și o confirmare de primire... 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

A trimis prin fax la cineva și nu a mai reușit să fie înregistrată la…    

 

Dl Gheorghe Neaga 

Dar nu e normal să ajungă pe faxul cuiva. Trebuie să ajungă la un singur fax, la 

registratură și de acolo să o împartă unde trebuie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ieri, primarul de la Lipănești, înainte de ședință - mai fac o scurtă paranteză -, 

și-a asumat faptul că nu a primit confirmarea faxului. Orice fax, știți, dacă nu ai și 

confirmarea faxului, nu poți să fii sigur că a ajuns și omul să știți că a fost foarte 

corect și mi-a spus că dacă nu se mai poate atunci își asumă faptul că nu a verificat, 

cum a trebuit, să ajungă și să aibă confirmarea.      

Și la Minister să știți că am pățit același lucru cu un dosar de la comuna 

Izvoarele, pentru o solicitare la PNDL, de 10 milioane lei. Pentru că nu a avut 

confirmarea, s-a pierdut dosarul și el nu a intrat în evaluarea din luna mai și a așteptat 

până la redistribuirea economiilor făcute pe tot județul Prahova, dar omul avea 

dosarul complet, totul a fost în regulă, dar nu a fost evaluat odată cu celelalte - 

ulterior s-a rectificat.  

Acum avem această Hotărâre, pentru aceste localități.  

Nu avem și o anexă? 

Avem Florești-ul cu ,,Modernizare rețea apă în satul Cătina, județul Prahova” 

care are deja suma de ieri, a adus documentele la plată, dar trebuie, ca să putem să 
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facem plata, să-i modificăm titlul, din ce a fost votat ieri, în ,,Modernizare rețea apă 

în satul Cătina, județul Prahova” - 350 mii.  

Avem Jugureni-ul - cu 90 mii, cum v-am spus, eroarea. 

Avem Plopu - cu 30 mii, pentru centrala termică. 

Avem Râfovul - cu 114 mii. Atât are devizul, atât are solicitarea. 

Restul, Gura Vadului și Mizil, o să vă supun amendamentele, să modificăm 

titlurile.  

Deci acestea sunt sumele alocate, iar aici, dacă îmi permiteți, vă spun că m-a 

sunat doamna primar de la Berceni, ieri, și a spus că mai avea o lucrare. Eu vă supun 

atenției.  

Ce lucrare și ce sumă?   

Vă spun că am considerat că nu era o prioritate pentru noi. Era vorba de teren 

de sport - reparații teren de sport în curtea unei școli, menționez asta, ca să audă 

domnul Horia Toma.  

Acum, dacă sunteți de acord să o introducem, dacă nu? 

 

Dl Dan Ciolac 

Berceni-ul a pierdut câteva miliarde lei vechi în urma acțiunii de anul trecut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Berceni-ul, ca și localitate, pentru că a fost la începutul anului cu un excedent 

foarte mare, să știți că a pierdut foarte mult, iar doamna primar, în urma rectificării 

din luna septembrie, a mai pierdut 700 mii lei, de la funcționare. Să știți că a fost un 

caz nefericit.   

Berceni - 140 mii, pentru terenul de sport din curtea școlii...  

 

Dna Daniela Găvan 

De la ,,bunuri și servicii”, capitolul 51. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la bunuri și servicii, capitolul 51. 

Cine este pentru? Împotrivă? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Iar ați trecut peste ordinea de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mă iertați! 

V-am explicat totul despre ordinea de zi, dar nu v-am supus atenției ordinea de 

zi. 

Primul punct la ordinea de zi - ,,Proiect de Hotărâre privind asocierea 

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

județului Prahova pe anul 2018, în vederea realizării unor obiective de interes 

public”. 
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Proiectul numărul 2 - ,,Proiect de Hotărâre privind modificarea și 

completarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului județean Prahova 

197/18.12.2018” - de ieri și numărul 3 - ,,Rectificarea bugetului județului Prahova”.  

Cine este pentru această ordine de zi, care are trei puncte? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 23 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind  asocierea județului Prahova cu localități din 

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

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

județean Prahova nr. 197/2018 privind asocierea județului Prahova cu localități din 

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

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe 

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

județean Prahova. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

          Domnule Pințoiu, nu sunteți nici...? 

 

 Dl Toma Pințoiu  

 Ba da. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da.  

 Primul proiect - ,,Proiect de Hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

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

 Este vorba de această anexă. 

  

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Și modificările de titlu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 La Florești? 

  

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Am revocat poziția din cealaltă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am revocat poziția din cealaltă. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 
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Si am adăugat-o aici…. 

 

(Domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Stoian Sorin George participă 

la lucrările ședinței) 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este de acord - cum v-am enumerat: Florești, Jugureni, Plopu, Râfov și 

amendamentul Berceni? 

Pentru amendamentul Berceni, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi „pentru” 

amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru Hotărâre, în integralitate ei, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi „pentru” . 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Și acum, la proiectul numărul 2 - facem modificările... 

Ceptura nu a mai vrut.  

Am înțeles că Ceptura nu a mai vrut. Am înțeles că: nu mai poate.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

 A fost domnul primar, economic juridic și parteneriate ne-am întâlnit cu toții și 

a spus că nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

          Și a spus că nu.  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Deci așa e, umblă pe la fiecare, zăpăcesc pe la toată lumea și pe noi ne chemați 

de trei ori pe se săptămână la ședință. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi, se revocă poziția numărul 12, 

din anexa numărul 2 a Consiliului județean. Poziția numărul 12 fiind? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Fiind Florești-ul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Celelalte prevederi rămân la fel.  
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Acum eu vin cu amendamentul următor: pentru Mizil să modificăm de la...  

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Cuvântul „cu” se înlocuiește cu „și”. Ieri a fost aprobat așa: „ Dotări cu 

centrale termice la licee, suma de 80 mii”, iar dânsul a spus că vrea ,,dotări și centrale 

termice”. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Centrala este mai ieftină de 80 mii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost dimineață la mine. Tocmai din acest motiv a fost la mine la birou în 

această dimineață.  

 

Dl Horia Victor Toma  

Haideți să fim de acord, că dotările sunt pentru licee. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Centralele nu costă 80 mii.  Și a zis că așa nu ar putea cheltui toții banii. Așa în 

completare vine și cu alte dotări. 

În loc de ,,cu” să punem ,,și”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este de acord cu acest amendament? Împotrivă? Abțineri?  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi „pentru” 

amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru Gura Vadului? Eu vă cred că aveți o adresă transmisă de dumnealui, dar 

dacă nu am o adresă primită de noi, atunci nu am ce face. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Mai așteptăm 5 minute, pentru că mă duc să verific la registratură. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

          Dacă dorește cineva o cafea sau apă?   

  

(Domnul președinte Bogdan Andrei Toader s-a retras de la lucrările ședinței).  

 

 

 

 

 




