ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 23 aprilie 2018, ora 08,30
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 99 din
18.04.2018 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34
consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca,
Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru
Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai
Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius
Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor
Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu
Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian,
Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și
Viter David Andrei.
A lipsit domnul consilier judeţean Tomoșoiu Adrian.
La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina
Adi Bîgiu, secretarul județului Prahova.
De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii
invitați: dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova;
dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi
administraţie publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției
economice; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice;
dna Livia Barbălată, director executiv al Direcţiei patrimoniu; dl Corneliu Adrian
Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dl Marius Constantin Nicolae,
directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Silvia
Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare
externă; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei servicii
şi achiziţii publice; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Alexandru
Andron, șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice;
dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova; dl Marius Niculescu, managerul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Ploieşti; dl Marcian Cosma, directorul Societăţii Comerciale ,,Brazi
Industrial Parc” S.A.; dna Dorina Nica, director economic în cadrul Societății
Comerciale ,,Brazi Industrial Parc” S.A.; dl Andrei Gabriel Tudor, directorul
Societăţii Comerciale ,,Ploieşti Industrial Parc” S.A.; dna Mariana Grigore,
director economic în cadrul Societății Comerciale ,,Ploieşti Industrial Parc” S.A.;
dl Grigore Marin, directorul Societăţii Comerciale ,,Plopeni Industrial Parc” S.A.;
dna Anca Puie, consilier juridic în cadrul Societății Comerciale ,,Plopeni Industrial
Parc” S.A.; dna Georgiana Elena Bugoi, director economic în cadrul Societății
Comerciale ,,Plopeni Industrial Parc” S.A. și reprezentanții presei.
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De asemenea, la ședința Consiliului județean a luat parte domnul Baches
George, reprezentant USR Ploieşti.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bună ziua!
V-aş ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat!
X
X

X

Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc foarte mult!
Înainte să dau citire proiectului ordinii de zi, aș vrea să mulţumesc celor
care aţi făcut efortul săptămâna trecută, pentru şedinţa ,,de îndată”. Vreau să vă
transmit faptul că am reuşit să depunem ambele proiecte: pentru Complexul de
căsuţe de la Călineşti şi pentru Centrul de zi. Sperăm ca într-un termen foarte scurt
să primim vizita pe teren şi automat şi evaluarea proiectului.
În acelaşi timp, îmi dau seama că nu este o oră tocmai potrivită pentru o
şedinţă ordinară a Consiliului judeţean şi pentru acest fapt ţin să vă mulţumesc încă
o dată.
La mulţi ani! - le urez celor care astăzi îşi serbează onomastica, tuturor
celor care poartă numele de Gheorghe, Georgiana Ardeleanu şi celorlalţi colegi.
Cu permisiunea dumneavoastră, aş vrea să dau citire ordinii de zi, pentru
că îmi dau seama că a fost din scurt transmisă. Dacă sunt probleme cu ordinea de
zi, aşa cum aţi primit-o pe email?
Bună dimineaţa, doamna David!
Felicitări şi dumneavoastră şi aş vrea să felicit şi tot colectivul de la
D.G.A.S.P.C. care s-a ocupat de proiectul de la Călineşti. Am înţeles că s-au depus
şi toate documentele au fort transmise în MySMIS.
Dacă nu sunt probleme, vă supun aprobării proiectul ordinii de zi. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
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 20 martie 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean
Prahova pe trimestrul I - 2018 - 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
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2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreținere a asistaților din „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari” Fîntînele - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean Mihaela Carmen
Dumitru și Simona David și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Ion
Ionică și Cristian Popescu.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Prahova - inițiat
de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.
9/2018 a Consiliului județean Prahova referitoare la aprobarea componenței
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean Mihaela Carmen
Dumitru și Simona David și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Ion
Ionică și Cristian Popescu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 pentru Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 pentru Societatea „Ploiești Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 pentru Societatea „Plopeni Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației
de sortare a deșeurilor Boldești - Scăeni și a Stației de tratare mecano - biologică a
deșeurilor biodegradabile Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între
Unitatea administrativ teritorială Județul Prahova și Unitățile administrativ
teritoriale: Orașul Mizil, Orașul Urlați, Comuna Baba Ana, Comuna Ceptura,
Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, Comuna Sălciile, Comuna
Vadu Săpat și Comuna Tomșani, în vederea pregătirii și implementării proiectului
„Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a
Regiunii Sud Muntenia - Traseul regional 3 - Tronsonul Prahova - DJ102K,
DJ102D, DJ100C” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, a indicatorilor tehnico - economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Construcția, reabilitarea,
modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul
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școlar de educație incluzivă, orașul Breaza, Județul Prahova” - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova, în
calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE), aferentă anului 2018 inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru
Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de
transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze - inițiat de doamna
Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
16. 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.
17. Diverse.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Primul punct pe ordinea de zi este - „Aprobarea Procesului - Verbal al
ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 20 martie 2018”.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 2 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea
Consiliului județean Prahova pe trimestrul I – 2018”.
Aş dori să aveţi în vedere faptul că noi am aprobat bugetul în luna
februarie. Execuţia pe primul trimestru, vă daţi seama că nu este una elocventă. Aş
putea să spun că la partea de investiţii avem doar 7%, dacă nu mă înşel eu, dar nici
nu a fost timpul necesar să derulăm investiţii.
Bună dimineaţa, domnule consilier!
(Domnul consilier judeţean Ilie Mihai Viorel participă la lucrările
şedinţei Consiliului judeţean).
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt probleme la 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 33 voturi „pentru”.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Numărul 3 - „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean
Prahova pe anul 2018”.
Doamna Dovîncă!
Sunt mici modificări, dar...
Dna Maria Dovîncă
Modificări între articole şi alineate. Se propune rectificarea bugetului,
atât la venituri şi la cheltuieli cu suma de 3.179 mii lei, ca urmare a Hotărârii de
Guvern nr. 177/04.04.2018, privind alocarea unor sume din fondul de intervenţie al
Guvernului pentru UAT-urile care au avut calamităţi naturale pe obiectivele… pe
drumuri comunale...
Dl Bogdan Andrei Toader
Judeţene.
Dna Maria Dovîncă
La noi, modificarea privind rectificarea de la venituri şi de la cheltuieli
este dată de suplimentarea cu această sumă pe două drumuri judeţene: este vorba
de drumul judeţean de la Predeal Sărari şi Ceptura.
Dl Bogdan Andrei Toader
102A, la Ceptura.
Dna Maria Dovîncă
Şi 219, la Predealul Sărari.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aşa cum am menţionat într-o şedinţă precedentă, urmare a unei Hotărâri
de Guvern, pentru care am făcut solicitare împreună cu Prefectura Prahova, s-au
alocat către judeţul Prahova, 12 milioane lei în total, pentru localităţi şi pentru
Consiliul judeţean. Ceea ce vedeţi dumneavoastră, vă dați seama, este suma care ne
revine nouă din acele 12 milioane. Au fost localităţi grav afectate. Aici aş vrea să
menţionez Scorţeni, aş vrea să menţionez Boldeşti-Scăeni, Gornet, Telega şi au
mai rămas multe probleme nerezolvate pentru care am refăcut solicitarea către
Ministerul Dezvoltării, pentru alocarea din fondul de rezervă al Guvernului.
Sperăm să primim sume şi pentru aceste calamităţi apărute ulterior.
Vă mulţumesc!
Dacă sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu
lunar de întreținere a asistaților din „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice
- Pensionari” Fîntînele”.
Aici aş vrea să fac trei menţiuni şi aş vrea să-i dau cuvântul domnului
director. Aşa cum dumneavoastră cunoşteaţi situaţia la un anumit moment - faptul
că Centrul Rezidenţial de la Fîntînele nu are beneficiari sau are un număr foarte
mic de beneficiari, vreau să vă spun că situaţia s-a schimbat în bine. În acest
moment, Centrul are 50 de persoane care ocupă cele 50 de locuri disponibile. Din
ce mi s-a spus, acum funcţionăm la parametrii normali, nu numai cu persoane
vârstnice, ci şi cu persoane încadrate cu grad de handicap.
Domnule director, vă rog!
Dl Viorel Călin
Fac o mică rectificare. O să funcţioneze din luna mai, când o să venim la
Consiliu judeţean, la şedinţă, în faţa dumneavoastră, să aprobaţi un proiect de
hotărâre prin care acest Centru, care este în momentul de faţă numai pentru
pensionari, să devină un Complex de servicii care se va adresa, atât pensionarilor,
cât şi persoanelor cu dizabilităţi. Am luat această hotărâre întrucât din 2015, din
luna august, de când am preluat în administrarea D.G.A.S.P.C. şi până în prezent,
nu am reuşit să atragem decât un număr de 14 beneficiari.
Pe de altă parte, ne confruntăm cu o lipsă acută a locurilor în centre
pentru persoane cu dizabilităţi, drept pentru care, în perioada următoare, o să
obţinem avizele necesare de la Ministerul Muncii pentru transformarea acestui
Centru într-un Complex de servicii şi cred că de la 01 iunie o să fie centrul plin, va
avea 14 locuri pentru pensionari, care sunt deja ocupate şi 36 pentru persoane cu
dizabilităţi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult!
Încă o întrebare pentru dumneavoastră: până acum costul mediu lunar cât
era?
Dl Viorel Călin
2.344 lei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Corect. Aprobat de noi într-o şedinţă precedentă. Şi acum cât se
propune?
Dl Viorel Călin
2.438.
Dl Bogdan Andrei Toader
Creşterea este urmare a cărui fapt?
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Dl Viorel Călin
În primul rând, a influenţat cheltuielile cu salariile care au crescut, dar
centrul are un număr mic de salariaţi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cât? Câţi? Care este numărul?
Dl Viorel Călin
Ne spune exact doamna Ardeleanu, pentru că nu mai ştiu exact.
Dl Bogdan Andrei Toader
19. Vă mulţumesc foarte mult!
Am vrut doar să aveţi cunoştinţă de ceea ce...
Bună dimineaţa, domnule consilier!
(Domnul consilier judeţean Tudoran Lorin Gabriel participă la lucrările
şedinţei Consiliului judeţean).
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt întrebări pentru domnul director? Dacă nu vă supun la vot
proiectul. Vă rog!
Dna Georgiana Anca Ardeleanu
Dacă se poate, nu particip la vot la acest proiect.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cu menţiunea că doamna Ardeleanu Georgiana nu participă la vot.
La mulţi ani!
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat
la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamna Papuc, eu nu ştiu cum aţi votat: ,,pentru”, „împotrivă”?
Dna Rodica Mariana Papuc
Normal.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc! Vă mulțumesc foarte mult!
În unanimitate, fără participarea doamnei Ardeleanu la vot.
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Numărul 5 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței
nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului
Prahova”.
Aici vreau să vă fac două menţiuni: prima este fapul că acestă modificare
are ca scop îndeplinirea cadrului legal - o modificare legislativă apărută în cursul
acestui an.
Bună dimineaţa, domnule consilier!
(Domnul consilier judeţean Pinţoiu Toma participă la lucrările şedinţei
Consiliului judeţean).
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamna Secretar! Cine?
Dna Hermina Adi Bîgiu
Asistentul social din componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu dizabilităţi şi-a înaintat demisia, undeva în luna octombrie, dar abia acum
suntem în situaţia de a completa componenţa nominală a comisiei, datorită faptului
că este necesar şi obţinerea avizului de la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu
Dizabilităţi. Acum avem şi avizul şi astfel, şi persoana, bineînţeles, şi astfel suntem
în situaţia de a completa comisia.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă
supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 6 pe ordinea de zi - „Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea Hotărârii nr. 9/2018 a Consiliului județean Prahova
referitoare la aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova”.
Doamna Secretar!
Dna Hermina Adi Bîgiu
După cum ştim, ca urmare a modificărilor legislative din ultima
perioadă, componenţa nominală se aprobă şi respectiv se modifică, se completează
prin Hotărârea Consiliului judeţean.
Datorită unor modificări în structura funcţiilor de conducere din cadrul
Direcţiei de Protecţie a Copilului, suntem acum în situaţia de a completa şi a
modifica componenţa, respectiv directorul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
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Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi – doamna Panait Niculina şi domnul Briscan
Mihai George – şef Centru pentru Intervenţie, Consiliere şi Sprijinire pentru
copilul aflat în situaţie de risc. Restul componenţei rămâne nemodificată.
Dl Bogdan Andrei Toader
Rămâne la fel.
Vă rog, domnul Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule preşedinte, o întrebare: Doamna Panait Niculina şi-a încetat
abaterea disciplinară?
Dl Bogdan Andrei Toader
Da. A avut trei luni de zile, dacă nu mă înşel eu. 60 de zile a fost
retrogradată şi au trecut cele 60 de zile. Cauza...
Dl Gheorghe Neaga
Întrebăm: De ce a fost sancţionată? În urma unor cauze. Cauzele acelea
s-au rezolvat?
Dl Bogdan Andrei Toader
A existat o comisie de anchetă la nivelul D.G.A.S.P.C.-ului, s-au
verificat mai multe aspecte ale unei sesizări. Concluzia pe care a adus-o la
cunoştinţă această comisie - domnul director a luat decizia sancţionării cu 60 de
zile retrogradare din funcţie. Au expirat cele 60 de zile.
Vă rog, domnul consilier Ciolac!
Dl Dan Ciolac
Am o întrebare: Colegiul Director al acestei Direcţii este în general, toate
structurile de conducere sunt formate din oameni care sunt din cadrul acestui
sistem?
Dl Bogdan Andrei Toader
Modificarea legislativă despre care eu începusem să vorbesc la punctul
nr. 5, din păcate…
Înainte, colegiul director era format din trei consilieri judeţeni; la un
moment dat şi eu am făcut parte din colegiul director şi cred că şi domnul Toma
Pinţoiu, cred că şi domnul Enescu Rareş.
Ca urmare a modificărilor legislative, noi am dispărut din schemă, în
sensul că nu mai putem face parte din componenţa acestei comisii şi se stabileşte
clar, prin lege, cine poate face. Membrii acestei comisii sunt toţi, sau majoritatea
lor membri ai D.G.A.S.P.C.-ului, directori de centre. Aşa a stabilit legiuitorul.
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Dl Dan Ciolac
Aşa a stabilit legiuitorul, aşa facem. Numai că, totuşi, principial ar exista
o problemă, până acum... Această structură a Consiliului judeţean are un buget
uriaş. Da?
Dl Bogdan Andrei Toader
Cam jumătate din bugetul Consiliului judeţean Prahova.
Dl Dan Ciolac
Exact. Consilierii judeţeni erau bine veniţi în comisie, pe altă parte cred
că şi societatea civilă ar trebui implicată, adică nu poţi să faci într-o structură atât
de mare să fie condusă de oameni care sunt tot din acelaşi...
Dl Gheorghe Neaga
Se conduc ei pe ei.
Dl Dan Ciolac
Ceva de genul acesta.
Dl Bogdan Andrei Toader
Se controlează ei pe ei.
Dl Dan Ciolac
E greu cu controlul.
Ar trebui să avem în vedere acest lucru.
Dl Bogdan Andrei Toader
Să vă spun. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră.
Dl Dan Ciolac
Sunt nişte eforturi financiare uriaşe pe care le face…
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră şi vă dau prin analogie
exemplu: Spitalul Judeţean. Spitalul Judeţean are un CA aprobat, din care fac parte
membri din cadrul Consiliului judeţean, tocmai pentru a monitoriza cheltuielile
care se desfăşoară la nivelul acestei instituţii, pe când la D.G.A.S.P.C. nu există aşa
ceva, în afară de monitorizarea pe care o face Direcţia economică în privinţa
cheltuielilor, nu există un control din partea consilierilor judeţeni. Este o problemă,
dar v-am spus, noi trebuie să respectăm în primul rând legea, pentru că aşa am
depus jurământ şi fără părtinire chiar s-o aplicăm. Ideea este că nu avem ce face în
acest moment, decât să solicităm un punct de vedere de la Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale. Mai mult...
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Dl Viorel Călin
Domnule președinte, dați-mi voie să intervin. Din componența Colegiului
Director, așa cum a fost stabilită prin HG nr. 797/2017, au fost scoşi din
componenţă consilieri judeţeni şi s-au introdus în această Hotărâre trei persoane din
aparatul propriu al Consiliului judeţean, deci controlul oricum există şi noi nu
facem altceva decât să respectăm această Hotărâre de Guvern.
Dl Dan Ciolac
Sigur că o respectăm. Nu asta este problema. Sigur că aplicăm legea, dar
legile sunt făcute de oameni.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi,
cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
(Domnul consilier judeţean Dumitru Cristian s-a retras de la lucrările
şedinţei Consiliului Județean).
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 7 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.”.
Am invitat pentru următoarele trei puncte de pe ordinea de zi directorii,
directorii economici de la toate cele trei instituţii pe care le avem astăzi cu
aprobarea de buget.
Domnul director, doamna director economic!
Domnilor consilieri, dacă aveţi întrebări, dacă aţi studiat materialul în
privinţa bugetului de venituri şi cheltuieli la ,,Parcul Brazi”? Dacă nu sunt
întrebări...? Vă rog!
Dl Dan Ciolac
L-aş ruga pe domnul director - ce vă comunic acum este în baza unor
discuţii pe care le-am avut cu colegii din Grupul Liberal - să ne prezinte situaţia
actuală a Parcului şi perspective, pentru că noi nu mai ştim exact ce se întâmplă
acolo.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog, domnul director!
Dl Marcian Cosma
Vă mulţumesc!
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Trebuie să vă spun că ,,Parcul Brazi”, după o perioadă cam lungă de
covalescenţă, dă semne de revigorare, datorită dumneavoastră, datorită colegilor
dumneavoastră care reprezintă în AGA, Consiliul de Administraţie şi bineînţeles,
zic eu, o organizare cât mai atentă în ceea ce priveşte administrarea Parcului şi
găsirea de soluţii noi pentru a aduce venituri şi profit acestei instituţii din
subordinea Consiliului judeţean.
Ştim cu toţii că am trecut printr-o perioada grea în care am pierdut
procese, mai avem o grămadă de procese pe rol care ne macină bugetul şi suntem
în situaţia, momentan, a pacientului care după o operaţie grea, reuşită, se chinuie să
treacă de perioada postoperatorie
Dar, sper ca în continuare, cu bugetul pe care vi l-am adus și să-l luaţi la
cunoştinţă, să-l aprobaţi și cu perspectivele din viitorul apropiat, să arătăm şi noi,
în final, ca un Parc Industrial adevărat care este proiectat pentru atragerea de
capital, ceea ce s-a şi întâmplat în ultima perioadă.
Numai anul acesta am încheiat trei contracte noi de închiriere şi suntem
pe cale de a mai închiria încă două. V-am arătat situaţia economică şi dacă nu am
avea procesele pe rol şi taxele de timbru pe care le plătim periodic, Parcul ar fi pe
profit, dar sperăm să trecem şi de acestea. O parte din ele le-am câştigat, sper să le
câştigăm pe toate şi să nu se mai întâmple, să mai păţim - Doamne fereşte! - ceea
ce s-a întâmplat în trecut de am pierdut un milion de euro, aproximativ,
echivalentul în lei.
Bugetul este prefigurat şi configurat pe posibilităţile Parcului, ceea ce
înseamnă că 60% din suprafaţa Parcului este ocupată de o societate comercială
care este în parteneriat cu Consiliul local Ploieşti şi Consiliul judeţean Prahova şi
aceasta grevează cumva bugetul Parcului, pentru că Parcul întreține toate
drumurile, chiar şi ale acestei societăţi care deţine 60% din suprafaţa Parcului, dar
încasările de la dânşii sunt foarte, foarte mici comparativ cu chiria pe metru pătrat,
sau concesiunea pe metru pătrat la celelalte societăţi din parc.
Două vorbe nu fac nici doi lei dacă nu le punem şi în aplicare şi
rezultatele nu se vor vedea curând.
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Domnule Necula! Colegul dumneavoastră a fost mai rapid
în a ridica mâna.
Dl Gheorghe Necula
Mulţumesc domnul preşedinte!
Domnule director...
Dl Bogdan Andrei Toader
La mulţi ani, domnul Necula!
Dl Gheorghe Necula
Mulţumesc! Asemenea la toţi Gheorghe, sărbătoriţii de azi.
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Domnule director, cred că ar fi bine să faceţi o referire şi la creanţele
care mai există la ora actuală în „Parcul Industrial”, pentru că este bine ca şi colegii
să ştie că, dacă ar fi toate lucrurile în regulă, eram de mult pe plus.
Vă rog! Mulţumesc.
Dl Marcian Cosma
E bine că aţi făcut această referire. Nu mă mir că ați făcut-o
dumneavoastră, pentru că ştiţi destul de bine situaţia de acolo. Avem cel puţin trei
procese pe rol aproape câştigate, dar istanţa ne ţine pe loc. Acestea sunt
procedurile. De la două primării din judeţul Prahova, numai cu sumele de acolo am
depăşit cu mult cuantumul datoriilor pe care le avem, plus o societate din Parc, a
cărei promisiuni… și am început să-i şi executăm prin tranşe periodice, să vină cu
sumele la zi. Vă pot spune cu aproximaţie că e vorba aici de aproape 30 miliarde
lei vechi, bani pe care-i avem de încasat doar de la trei unităţi, plus alte creanţe mai
mici, dar nu de neglijat.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Vă mulţumesc foarte mult, domnule director!
Dacă...?
Domnul Ciolac!
Dl Dan Ciolac
Domnul director, aţi avut neşansa să preluaţi conducerea acelei societăţi
după nişte evenimente pe care eu unul nu le înţeleg. O soluţie a Instanţei pe care eu
nu o înţeleg, dar asta este, o acceptăm şi pe asta.
Aţi făcut lucruri foarte bune. Eu vă felicit! dar, după părerea mea,
situaţia este destul de încurcată acolo şi poate nu ar fi rău ca toţi să ne gândim la o
variantă, la o soluţie. Vă readuc aminte că acum ceva vreme spuneam că ar trebui
să ne gândim foarte bine şi să judecăm foarte atent toate Parcurile Industriale şi să
vedem unde ne aflăm şi ce gândire de viitor avem.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, aşa este. Să ştiţi că şi eu ţin să-l felicit pe domnul director pentru
toate eforturile depuse în redresarea societăţii.
În privinţa acelei sentinţe judecătoreşti pe care noi a trebuit să o
respectăm şi să o punem în aplicare, vreau să vă spun că am trimis vreo trei adrese
către instituţii abilitate de verificare a legalităţii acelei sentinţe, pentru că, chiar nu
am înţeles cum s-a întâmplat ca un investitor care a investit 70 mii euro, să câştige
în proces daune de 1 milion.
În acest moment, aşa cum v-a explicat şi domnul director, Parcul nu are
fonduri să plătească taxa de timbru pentru a da în judecată diversele societăţi care
nu îşi achită obligaţiile contractuale către ,,Parcul Brazi”.
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Este o situaţie dificilă din toate punctele de vedere şi acesta este şi
motivul pentru care îl felicit, pentru faptul că a încercat să redreseze, cum a putut,
această societate. O conducere a acestui Parc, deficitară în ultimii 10 ani de zile,
până la venirea dumnealui, a dus la această situaţie din care greu vom găsi o soluţie
de ieşire.
Bun. Alte comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Domnul Necula a votat ,,pentru”.
13, dar am observat că nu au votat nici domnul Pinţoiu şi nici domnul
Ardeleanu.
Eu nu ştiu câţi suntem prezenţi. 35.
Mai votăm o dată, ca să fim siguri?
Dl Vasile Pătrașcu
Nu.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Cine se abține?
Şi 20 ,,pentru”? Nu cred că avem cum.
Dna Ludmila Sfîrloagă
14 și cu 2, fac 16..
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Eu am o numărătoare simplă: PSD-ul a votat ,,pentru”,
împreună cu domnul Măruntu şi cu domnul Horia Toma...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Şi cu domnul Necula.
Dl Bogdan Andrei Toader
... şi cu domnul Necula. 18 din 34. Deci au fost 16 ,,abţineri”.
Mai doriţi să mai reluăm o dată?
Dl Gheorghe Neaga
Este în regulă, a trecut.
Dl Bogdan Andrei Toader
18 la 16, din ce am înţeles.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 18 voturi „pentru”
(Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Bănică
Alexandru, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Ilie Mihai Viorel, Ionică
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Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula
Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Pîrvu Ionel, Sepși Daniel, Stoian Sorin George,
Toma Horia Victor şi Viter David Andrei) şi 16 ,,abţineri”( Pătrașcu Vasile,
Ardeleanu Vasile, Ciolac Dan, David Simona, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică
Eugen, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Popescu
Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin
şi Tudoran Lorin Gabriel).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Am ajuns la punctul numărul 8 pe ordinea de zi...
Sărut mana, doamna David!
(Doamna consilier judeţean David Simona s-a retras de la lucrările
şedinţei Consiliului Județean).
Dl Bogdan Andrei Toader
... „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2018 pentru „Ploiești Industrial Parc” S.A.”.
Domnul director, doamna director economic, vă rog!
Domnilor, aveţi întrebări? Vă rog! Domnul Enescu, dumneavoastră nu
participaţi la vot.
Dl Rareș Dan Enescu
Da, domnule preşedinte, nu am întrebări.
Salut prezența conducerii „Parcului Industrial Ploiești” şi ca să fie o
regulă - salut şi colegii de la USR.
Vă rog să-mi permiteţi să nu particip la acest punct de pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc şi eu!
Dl Sorin George Stoian
Mă scuzaţi! În aceeaşi situaţie sunt şi eu – nici eu nu particip.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnule Stoian, am înţeles, nu participaţi nici dumneavoastră.
Domnule Ciolac, dumneavoastră participaţi?
Dl Dan Ciolac
Eu particip cu mare drag, mai ales la „Parcul Ploiești”. Dacă tot l-am
felicitat pe domnul director de la ,,Parcul Brazi”, ţin să-l felicit şi mai tare pe
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domnul director de la ,,Parcul Ploieşti” care face o treabă extraordinară şi îi
mulţumim pentru acest lucru.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă nu sunt alte probleme, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Domnii consilieri judeţeni Enescu Rareş Dan şi Stoian Sorin George
nu au participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Numărul 9 pe ordinea de zi - „Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Plopeni
Industrial Parc” S.A.”.
Este aici doamna Bugoi, doamna director economic, doamna Anca Puie.
La mulţi ani doamna Georgiana! Şi dumneavoastră şi soţului.
Avem şi pe domnul director adjunct.
Dacă aveţi întrebări pentru dumnealor?
Eu ştiam că fratele este din Plopeni, nu dumneavoastră.
Dl Eugen Ionică
Nu are importanţă.
Ştiţi că suntem deja în al doilea an, încheiem al doilea an de când suntem
în mandatul acesta. Practic, eu nu văd nimic în plus faţă de ce am găsit atunci când
am venit ca şi consilier judeţean. Aveţi aceleaşi venituri financiare din dobânzi, iar
profitul este..., practic dacă aş da la o parte veniturile din dobânzi, aveţi un
plasament financiar, nu aţi rămâne cu nimic. Cum faceţi de nu reuşiţi să mai
creşteţi...?
Dna Georgiana Elena Bugoi
Contractele de închiriere la S.C.„Plopeni Industrial Parc” S.A. au fost
făcute în 2003 pe o perioadă de 15 ani. Clauza contractuală a fost nemajorarea
chiriei – 0,65 euro pe metru pătrat clădirea şi 0,02 euro metru pătrat terenul. 60%
din suprafaţa spaţiului îl are firma S.C. „BIALETTI STAINLESS STELL” SRL
care a făcut investiţii în „Parcul Plopeni” de 9.850.000 lei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze pentru că vă întrerup!
Este cel mai vechi, este cel mai serios, cu numărul cel mai mare de
angajaţi.
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Dna Georgiana Elena Bugoi
Şi are 450 de angajaţi din oraşul Plopeni.
Dl Bogdan Andrei Toader
Adică...
Dna Georgiana Elena Bugoi
S-a pus de nenumărate ori problema să-i majorăm chiria, s-a opus total,
nu au fost discuţii. Am reuşit de la 01 ianuarie 2018 la celelalte spaţii libere: de la
0,65 la 0,85 metru pătrat cladire, de la 0,02 metru pătrat teren la 0,025, iar
depozitul financiar pe care îl avem, în valoare de 6 milioane lei, neatins de când s-a
făcut vânzarea la Ciuperceasca, s-au pus probleme în Consiliul de Administraţie şi
în AGA să se facă anumite investiţii şi s-a luat decizia atât timp cât pe rolul
instanţelor judecătoreşti este un dosar penal în legătură cu vânzarea spaţiului, să nu
se atingă de aceşti bani.
Nu s-a majorat numărul angajaților din 2013, de când ajutoarele de
minimis pentru Parcurile Industriale nu s-au mai acordat de către primării. Dacă nu
faci investiţii de minim 200 mii euro în trei ani consecutivi, primăria Băneşti ne-a
luat această facilitate şi plătim impozit pe teren şi pe clădiri, care sunt spaţii goale,
din anul 2010.
Deci, noi, la Primăria Băneşti, plătim o foarte mare…
Dl Bogdan Andrei Toader
Acelaşi lucru este şi la Brazi, ca să înţelegeţi situaţia.
Şi nu ca să-i scuz pe colegii noştri, aș vrea doar să vă spun că nu au unde
să se extindă şi nu au fonduri pentru a se extinde, în sensul că acei bani, din acea
vânzare, erau foarte buni dacă puteau fi investiţi în nişte noi locaţii care să fie
reabilitate şi puse la ,,produs” – ca să spun aşa. Să folosesc un termen...
Deci, avem nevoie de noi spaţii de la Uzină, şi am discutat cu Uzina
pentru noi hale pe care să le preluăm şi pe care să le reabilităm pentru a le închiria.
Din păcate şi ei au o situaţie dezastruoasă, au datorii foarte mari la stat şi nu pot
vinde acele hale fără să-şi acopere datoria la stat.
Dl Eugen Ionică
Care e situaţia creanțelor pe care la aveți de recuperat, aveți bani de
recuperat…?
Dna Georgiana Elena Bugoi
Avem bani de recuperat, pentru că în contractele…, 900 mii lei, 9
miliarde vechi...
Dl Eugen Ionică
Pentru acest an?
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Dna Georgiana Elena Bugoi
Nu. Pe tot anul.
Dl Bogdan Andrei Toader
Sunt procese deschise.
Dna Georgiana Elena Bugoi
Sunt procese deschise de trei, patru, cinci ani de zile care sunt
generatoare de penalităţi. Dacă o creanță are trei, patru ani de zile, noi în fiecare
lună calculăm penalităţi la debit până la încasarea întregii sume. Dacă un client
pleacă din parc...
Dl Eugen Ionică
Numai puțin! Sunt pe rol procese?
Dna Georgiana Elena Bugoi
Pe rol procese, da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamna Puie, câte procese aveţi?
Dna Anca Puie
Nu ştiu să vă spun exact, dar în jur de 11 în momentul de faţă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Dna Georgiana Elena Bugoi
Şi dacă avem un debit restant de acum trei ani de zile, suma X, el în trei
ani de zile generează X înmulţit cu 36 de luni înmulţit cu 0,5 penalităţi la sută,
până la încasarea întregului debit se majorează valoarea de trei, patru ori a unei
sume.
Dl Grigore Marin
Intră în insolvență, se dizolvă, nu ai ce să faci.
Dna Georgiana Elena Bugoi
Intră în insolvenţă, se fac provizoane, scade profitul.
Dl Bogdan Andrei Toader
Numericul de angajaţi?
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Dna Georgiana Elena Bugoi
19. Este neatins..
Dl Bogdan Andrei Toader
Brut.
Dna Georgiana Bugoi
Din 19 angajaţi, 16 angajaţi sunt personal tesa, trei angajaţi – muncitori
calificaţi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnule Gheorghe Neaga, La mulţi ani şi dumneavoastră!
Dl Gheorghe Neaga
Să trăiţi domnule președinte!
Domnule preşedinte, având în vedere condiţiile în care funcţionează
Parcul, şi ni le-a spus doamna, eu cred că e bine că suntem în aceeaşi situaţie ca
anul trecut.
Dl Bogdan Andrei Toader
Şi că nu suntem în situaţia de la Brazi.
Dna Georgiana Elena Bugoi
S-au depus eforturi, s-au închiriat spaţiile.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ca procent? Ca procent?
Dna Georgiana Elena Bugoi
Ca procent 90%, nu avem decât teren liber.
Dl Bogdan Andrei Toader
Care este la...
Dna Georgiana Elena Bugoi
Ciuperceasca.
Dl Bogdan Andrei Toader
...Ciuperceasca.
Dna Georgiana Elena Bugoi
La Vălcăneşti, baza unde se făceau...
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Dna Anca Puie
Se detonau cartuşe.
Dna Georgiana Elena Bugoi
Nu avem decât teren liber. Avem cereri de vânzare.
Mulţumim frumos!
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun.
Stimaţi colegi, mai sunt alte întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Una, două, trei abţineri.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”şi 3
,,abţineri”(Ciolac Dan, Răducanu Nicuşor şi Soiu Mihail Iulian).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul numărul 10. Vă atrag atenţia că este un proiect cu două
treimi. Este - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației
de sortare a deșeurilor Boldești”.
Aşa cum am ţinut să vă menţionez la sedinţa extraordinară, acest punct
de pe ordinea de zi este foarte important. Având în vedere faptul că noi, la sfârşitul
acestui an, finalizăm investiţia în Staţia de tratare mecano-biologică de lângă fosta
Rampă de gunoi a Ploieştiului, cea pe care noi am reuşit să o închidem cu bani
europeni, această Staţie are un rol deosebit de important în ceea ce priveşte
Masterplanul de gestiune a deşeurilor în judeţul Prahova. La finalizarea lucrărilor,
noi va trebui să avem şi acest contract de delegare a gestiunii prin concesiune
finalizat, după cele trei luni de probă pe care constructorul le are la dispoziţie
pentru a verifica funcţionalitatea tuturor utilajelor.
Ca să vă fac o mică analogie, este exact situaţia de la Lumina Verde - la
finalizarea investiţiei trebuie să o predăm către un operator.
Dacă doriţi să aveţi mai multe informaţii, doamna Silvia este pregătită.
Este finalul Masterplanului, este investiţia de 12 milioane euro pe care o
construieşte în acest moment Strabagul.
Vă rog! Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
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Numărul 11 este un proiect deja votat, aprobat de dumneavoastră. Este
vorba că Axa s-a închis şi s-a redeschis în două săptămâni. Va fi deschisă până la
sfârşitul lunii iulie. Şapte iulie – îmi cer scuze!
Noi deja am primit un punctaj foarte bun – 74 de puncte… 81,5 pentru
aceste două proiecte. Acum reluăm toate documentele şi toate aprobările să
redepunem în termenul stabilit de către Ministerul Fondurilor Europene.
Numărul 11 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
Parteneriat între Unitatea administrativ teritorială Județul Prahova și Unitățile
administrativ teritoriale: Orașul Mizil, Orașul Urlați, Comuna Baba Ana, Comuna
Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, Comuna Sălciile,
Comuna Vadu Săpat și Comuna Tomșani, în vederea pregătirii și implementării
proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul regional 3 - Tronsonul Prahova DJ102K, DJ102D, DJ100C”.
O menţiune scurtă - singura modificare este că apare şi comuna
Tomşani. Cu câţi metri?
Dl Marius Constantin Nicolae
Cu 2 parcele.
Dl Bogdan Andrei Toader
Două parcele care sunt traversate de acest drum. Doamna Lumuniţa Iatan
la emiterea certificatului a observat această mică problemă şi ne-a solicitat să
introducem şi comuna Tomşani. Nu beneficiază de lucrări efectiv, dar cadastral
trebuie să respectăm şi să introducem şi comuna Tomşani.
Deci, este vorba de asocierea, acordul de parteneriat, între noi şi
localităţile menţionate.
Dacă nu sunt întrebări...
Vă rog, domnul Ciolac!
Dl Dan Ciolac
O constatare.
Echipa de urbanism, Comisia de urbanism, membrii ei - noi am făcut o
deplasare pe acest traseu, am văzut starea drumurilor, cred că avem şi fotografiile,
le gestionează domnul Stoian. Mult succes!
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulţumim foarte mult!
În aceeaşi măsură, domnule Ardeleanu v-aş ruga să închideţi microfonul!
Mulţumesc.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Numărul 12, tot un proiect pentru fonduri europene - ,,Proiect de
hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a
fi realizată prin proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și
echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul școlar de educație incluzivă,
orașul Breaza”.
Am încercat să mergem în paralel cu cele două proiecte: cel de la
Filipeştii de Târg şi cel de la Breaza. Atunci când s-a deschis Axa 10.2, parcă?
10.1.
Din păcate SF-ul pentru Breaza a venit puţin mai târziu, dar intrăm în
linie dreaptă.
Doamna vicepreşedinte îmi arăta că această documentaţie este
confidenţială şi v-aș ruga să nu o transmiteţi presei! Scrie sus ,,confidenţial”.
Aș vrea pe această cale să felicit echipa de la DAFE. Este al optulea
proiect european pe care l-am depus sau suntem în curs de a-l depune. Sperăm ca
toate să primească finanţare.
Dacă sunt comentarii?
Domnul Soiu!
Este în regulă, da?
Bun. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul numărul 13 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației
județului Prahova, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE),
aferentă anului 2018”.
Atunci când am votat cu toţii bugetul era prevăzută suma, iar acum vă
solicităm aprobarea să facem şi plata efectivă către ARE.
Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Numărul 14 - „Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești”.
Doamna Nuşa!
Dna Elena Ion
Este vorba de o modificare în cadrul funcţiilor din Spitalul Judeţean de
Urgență Ploieşti. Beneficiază de promovare în grad profesional, funcţie…, 17
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funcţii de asistent medical simplu în asistent medical principal, dar se acţionează,
prin desfiinţare şi înfiinţare, deci ne încadrăm în acelaşi numeric şi chiar în
fondurile alocate pentru că nivelul lor scade. Un medic rezident de la secţia de
chirurgie maxilofacială, medic primar, se transformă în medic specialist. Cinci
medici rezidenţi. În specialitatea medici de familie - s-a dovedit că nu există
această adresabilitate şi de transformă în asistenţi medicali generalişti, în cadrul
Secţiei de urgenţă tot de la Infecţioase şi mai sunt posturi vacante, desfiinţate şi
înfiinţate, tot ca asistenţi medicali, dar din principali într-un grad profesional
superior, în simpli, cu studii postliceale, deci o reducere a nivelului de încadrare şi
în urma unei analize...
Dl Bogdan Andrei Toader
La medic este...?
Dna Elena Ion
Din primar în specialist. Deci şi acolo este. Primarul este cel mai sus.
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamna Bucurică, presupun că aţi vizat documentaţia şi Consiliul
Director...
Dna Gabriela Lucia Bucurică
Este aprobat în Consiliul de Administrație.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Dacă nu sunt alte probleme?
Era şi domnul director, dar a trebuit să plece.
Există la nivelul Guvernului o şedinţă cu toate cele 500 de spitale din
România, unde se va discuta această lege a salarizării şi bineînţeles că a trebuit să
plece şi dumnealui, ca şi reprezentant al Spitalului Judeţean.
Dacă nu sunt probleme, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Numărul 15 - „Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului
județean de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze”.
Da, înainte să vă dau cuvântul domnule consilier, aş dori să ştiu din
partea Serviciului de transporturi...? Ce actualizăm?
Dl Alexandru Andron
Această actualizare a venit în urma înfiinţării de noi staţii de către
Unităţile Administrativ Teritoriale, în Păulești, Tîrgşor şi în alte localităţi care au și
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amenajat, nu numai le-au înființat pe hârtie, au și amenajat corespunzător staţiile,
conform Hotărîrii de Consiliu judeţean şi doresc introducerea lor în Programul de
transport, astfel ca cetăţenii, călătorii, să se deplaseze cât mai puţin până la staţie şi
să nu mai fie distanţe de peste 1 kilometru. Şi mai este eliminarea staţiilor din
caietul de sarcini al traseului 58, Ploieşti-Valea Călugărească, care la şedinţa aceea
de ,,în dată” a fost făcută pentru a încerca să ajutăm calatorii din Blejoi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Deci am revenit la...
Dl Alexandru Andron
Da. Am revenit la condiţiile iniţiale.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cele care au fost şi licitate.
Dl Alexandru Andron
Da, da, da. Fără discuţii. Dînsul și-a reluat activitatea și…
Dl Bogdan Andrei Toader
Foarte bine. Era un lucru despre care urma să vă întreb.
Acum, domnii consilieri?
Dl Daniel Sepşi
Domnule preşedinte eu nu voi participa la vot la acest punct şi nici la
punctul numărul 16.
Mulţumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc!
Doamna Papuc?
Dna Rodica Mariana Papuc
Şi eu la fel.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cu menţiunea că doamna consilier Rodica Papuc şi domnul consilier
Dan Sepşi nu vor participa la votul pentru punctul numărul 15 şi 16. V-aş ruga
pentru punctul 15 care v-a fost expus. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
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(Doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnul consilier
judeţean Sepşi Daniel nu au participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Numărul 16 - „Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale” - convenţiile între doi parteneri privaţi, între doi agenţi economici. Cu
aceeaşi menţiune că doamna Papuc şi domnul Sepşi nu participă.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnul consilier
judeţean Sepşi Daniel nu au participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
17 - ,,Diverse”.
Domnule Soiu!
Dl Mihail Iulian Soiu
Domnule preşedinte, am fost nevoit în luna martie să merg mai multe
zile pe la Spitalul Judeţean şi sunt câteva observaţii pe care le-aş face. Să le avem
în vedere noi, eventual şi conducerea Spitalului şi să vedem în ce măsură se pot
îmbunătăţi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Sunt observaţii constructive înţeleg, deci este foarte bine.
Dl Mihail Iulian Soiu
Da, da.
În primul rând este parcarea de lângă Spital.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ca să vă spun exact ce se întâmplă cu acea parcare - în urma unor
discuţii cu câțiva stimabili de la presă, să ştiţi că nu a fost ideea mea efectivă, a
unui amic de la presă.
Am spus ,,Domnule, pe acea parcare” - era teren viran acolo, un teren
pus la dispoziţia Consiliului judeţean, în acel moment, pentru un proiect pe care-l
aveam împreună cu Ministerul Sănătăţii – pentru Heliport. Având în vedere că nu
mai existau fonduri am spus: „să construim o parcare” . Menţionez – ,,să construim
o parcare”. V-am spus că nici nu a fost ideea mea. Am mers către primăria Ploieşti,
am solicitat terenul, din nou cu altă destinaţie, dar de data aceasta parcare. Primăria
Ploieşti are acolo un proiect, deja plătit, pentru terminal intermodal. Suma este de
70 mii lei, din ce ţin eu minte, către Intergroup. Având în vedere faptul că ei îşi
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doresc să acceseze fonduri europene pentru acest proiect, nu pot să ne transmită
nouă terenul în proprietate, din acest motiv nu am putut face decât o mică
amenajare, adică am balastat acea zonă, astfel încât să poată fi folosită ca şi
parcare. Din păcate nu va rămâne aşa. Noi ne-am dorit, v-am spus, construirea unei
parcări, să o betonăm să-i punem barieră, de ce să nu percepem chiar şi o taxă
modică, ce-i drept, aşa ne-am gândit noi, pentru aparţinătorii care vin la Spitalul
Judeţean, dar nu se poate, nu avem teren în acea zonă noi, doar primăria
municipiului, care are deja un proiect pentru zonă şi nu ne poate face transferul de
proprietate.
V-am făcut aceast scurt istoric ca să înţelegeţi că, chiar şi noi ne-am
gândit, şi chiar am făcut demersuri, dar din păcate nu am reuşit.
Dl Mihail Iulian Soiu
Ştiu. Anul trecut aţi pus-o în discuţie. Eram cu toţii de acord.
Acolo eu am numărat între 115 și 120 și ceva de maşini în fiecare
moment.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ar fi foarte folositoare, dar şi primăria dacă ar construi acest terminal
intermodal vă spun ceva: am putea avea o discuţie să avem nişte locuri, în jur
de100, eu cred, plătite, bineînţeles, că nu se pune problema, să le avem pentru
aparţinătorii care vin la Spitalul Judeţean.
Dl Mihail Iulian Soiu
Oricine înţelege dificultatea, ieşi din maşină iei noroiul pe picioare, intri
în spital, chiar dacă te duci la etajul cinci şi îţi pun papuceii aceia de plastic…
Dl Bogdan Andrei Toader
Botoşeii.
Dl Mihail Iulian Soiu
Botoşeii. Totuşi, duci noroiul în spital. Apoi maşinile pleacă din parcarea
respectivă şi se duc prin oraș cu noroiul respectiv.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și microbii.
Dl Mihail Iulian Soiu
Acolo ar trebui găsită o soluţie, pentru că suntem totuşi în municipiul
Ploieşti, adică într-un oraş care se vrea a fi ,,fruntea ţării” şi e păcat că avem aspect
rural lângă Spitalul Judeţean.
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În Spitalul Judeţean garderoba ar trebui puţin îmbunătăţită, în sensul de a
crea intimitate celui care merge să se dezbrace, să folosească toaleta, să folosească
duşul. Sunt vizibile, sunt transparente.
Aş ruga conducerea spitalului să rezolve cu surse proprii. Asta se poate
face într-o lună de zile.
Nu există indicatoare...
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Vorbim de pacient sau vorbim de...?
Dl Mihail Iulian Soiu
Pacientul se duce să se schimbe.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vorbiţi de zona UPU?
Dl Mihail Iulian Soiu
La parter, la garderobă, la internare...
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Da.
Dl Mihail Iulian Soiu
...nu există intimitate pentru cel care se internează.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dl Mihail Iulian Soiu
De pe hol, unde sunt şi barbaţi şi femei, se vede în interior. Nicio perdea
nu este, nici la uşă, nici la toaletă. Este deschis acolo. Suntem în secolul XXI.
Adică sunt nişte lucruri elementare care ar trebui puse la punct.
Apoi indicatoare prin spital. A trebuit să merg la morgă, am căutat-o un
sfert de oră. Mergi la morgă şi îţi spun: mergi pe aici, o iei pe acolo, dar nu-ţi spun
unde este morga. Pe ploaie, pe vânt, stai şi aştepţi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Este afară morga.
Dl Mihail Iulian Soiu
Da. Stai afară.
Nu e o cameră de aşteptare. Oamenii sunt necăjiți, sunt supăraţi şi stau
precum un câine în ploaie. Sunt lucruri elementare, de bun simţ. N-ar trebui să le
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