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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 23 septembrie 2019, ora 15,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 326 din 19.09.2019 

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 30 consilieri județeni: 

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, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică Justinian Feodor, 

Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 

Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, 

Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Viter David Andrei. 

Au lipsit doamna Sfîrloagă Ludmila, vicepreședinte al Consiliului județean și 

următorii consilieri județeni: Papuc Rodica Mariana, Necula Gheorghe, Nistor Marian-

Tudor și 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 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 Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al 

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

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

Anișoara Ștefănucă, managerul Centrului Județean de Cultură Prahova și reprezentanții 

presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Alexandru Andron, șeful 

Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dna Alina 

Popescu, managerul interimar al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești; dl Viorel 

Ionescu, arhitect la S.C. ,,Van Project&Design” SRL și dna Cătălina Tănase, proiectant 

la S.C. ,,Van Project&Design” SRL.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! Mulțumesc foarte mult pentru prezență! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 

 

X 

X                    X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Așa cum am anunțat în ședința trecută, mi-am dorit foarte mult să avem această 

ședință extraordinară a Consiliului județean Prahova. 

 V-am argumentat la acel moment urgența, din punctul meu de vedere, și cred că 

ați discutat și dumneavoastră cu mai mulți reprezentanți ai UAT-urilor din Prahova și 

cred că ați observat situația în care se află - este vorba de primul proiect de pe ordinea 

de zi: Proiect privind repartizarea cotei de 7,5%.  

 Situația nu s-a îmbunătățit. Încă așteptăm rectificarea de la nivelul Guvernului. 

Am avut discuții cu mai multe UAT-uri pentru repartizarea acestei cote. Eu sper că în 

mare parte vom reuși să remediem problemele din întreg județul Prahova, în special de 

la Ploiești, care, am înțeles că au ședință imediat după finalizarea ședinței Consiliului 

județean, undeva, la ora 16, am înțeles că o au programată. Din acest motiv, îi rog pe cei 

de la Direcția juridic să redacteze imediat Hotărârea și, bineînțeles, să le-o transmitem 

cât mai curând posibil. 

 Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au dat curs invitației! 

 V-am spus, ședința este extraordinară.      

 Avem prezenți 30 consilieri, deci le mulțumesc în special celor 30 prezenți, din 

36! 

Pentru ordinea de zi, așa cum v-a fost transmisă spre analiză, dacă sunt 

comentarii, probleme, discuții? Dacă nu sunt, atunci vă supun la vot ordinea de zi cu 

cele patru proiecte. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din impozitul pe venit - cota de 7,5% pe anul 2019 - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de ajutor social elevilor din 

învățământul special pentru anul școlar 2019 - 2020 - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 189/2018 privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru 

anul fiscal 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Cultură 

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

Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Primul punct, așa cum v-am spus, este - ,,Proiect de hotărâre privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe 

venit - cota de 7,5% pe anul 2019”. 

Vă rog, dacă sunt comentarii de făcut? 
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Nu? Foarte bine. 

Aș avea eu un amendament de făcut, cu acordul dumneavoastră. Aș vrea de la 

Poienarii Burchii, unde este stipulată o sumă de 162,10 mii, să luăm 80 mii și să 

repartizăm către Berceni.  

V-aș argumenta. Sunt foarte multe motive: în special faptul că are o grădiniță și o 

școală de dotat și cred că este important să ne gândim și unde doresc să aloce aceste 

sume. 

Am rămas dator și de la ședința trecută, când a primit o sumă mică - bugetul a 

fost afectat la începutul anului cu o sumă destul de mare… Ca să știți acest lucru din 

partea mea: localitățile care au sub autoritate spitale și licee au avut prioritate la alocarea 

de sume - inclusiv Drajna, pe care o să o vedeți cu o sumă mai măricică, inclusiv Mizil, 

în măsura în care s-a putut. Am luat în considerare și bugetul lor inițial - sumele pe care 

le-au avut. Am mai luat în considerare ceva, asta pentru localitatea Florești..., eu sper că 

la rectificarea de la nivelul Guvernului va primi sume astfel încât să acopere toate 

cheltuielile de funcționare. Să  știți că Florești are o situație dificilă, are și foarte mulți 

asistați sociali și are... Bine, asistați sociali, nu vă gândiți la oameni fără loc de muncă, 

vorbim de persoanele încadrare cu un anumit grad de handicap și care primesc o 

indemnizație. Și, bineînțeles, persoanele care au și însoțitor aferent acelei indemnizații 

de handicap, care sunt sume plătite de anul acesta de către UAT. Plus că Florești are și 

un spital în grijă, exact ca și Drajna, greu de gestionat, cu probleme, și unde vin mulți 

beneficiari, nu din Florești toți. Foarte puțini sunt din Florești, vin din tot județul 

Prahova. Dar v-am spus că au fost argumente la această repartizare. Cât de cât încercăm 

să rezolvăm. Am discutat cu domnul Ciolac. 

 

Dl Dan Ciolac 

Poienarii Burchii? Rămâne cum ați spus dumneavoastră? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Poienarii Burchii. Rămâne suma pe care noi doi am discutat-o.  

O suplimentasem eu, pentru că am fost în acea localitate și mi-a expus domnul 

primar câteva lucruri importante pe care le are în vedere în următoarea perioadă. Aici 

vorbim de înființarea unei rețele de gaze, și avea nevoie de niște fonduri pentru a 

demara această investiție, dar totuși am considerat că este mult mai important ce se 

întâmplă la Berceni, plus că la Berceni este acum lucrarea în derulare.            

V-am spus: acesta este amendamentul pe care eu vi-l propun – de la 162,10 mii să 

rămână 82,10 mii și să se suplimenteze la Berceni care avea... 

 

Dna Eliza Grecu 

Berceni avea 118,10 mii, plus 80 mii, ne dă 198,10 mii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

198,10 mii. Este și o localitate importantă, este limitrofă Ploieștiului și are o 

populație undeva la 7 mii locuitori, din ce știu eu.  

E corect, domnule Ciolac? 

 

Dl Dan Ciolac 

Da. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este pentru amendamentul meu, în primul rând? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu 30 

voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Și acum hotărârea în integralitatea ei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu  30 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

V-aș ruga, întrucât o să parcurgem foarte repede punctele de pe ordinea de zi, să 

aveți răbdare 10 minute la sfârșitul acestei ședințe. Știu că ședința extraordinară nu are 

,,Diverse”, dar este rugămintea mea personală. Am rugat-o pe doamna manager de la 

,,Obstetrică Ginecologie”… Dumneaei, la preluarea mandatului, a inițiat un Studiu de 

fezabilitate și am ajuns la o finalitate, iar sănătatea, am spus cu toții că este importantă. 

Eu, în special, consider că este ceva foarte important... 

 

Dl Eugen Ionică 

Am observat că sunteți prezent peste tot, pe toate afișele... E normal ca sănătatea 

să fie o prioritate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și cred că am si demonstrat.  

 

Dl Eugen Ionică 

Da, e Ok.  

 

 

(Domnul consilier județean Măruntu Nicolae participă la lucrările ședinței 

consiliului județean) 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, corect. Dacă vreți și dacă vorbiți cu domnul Visarion, care are panouri, și 

dumneavoastră puteți să fiți. 

Revenind, am finalizat acel studiu și chiar mi-ar plăcea să așteptați prezentarea de 

la sfârșitul ședinței. 

Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de ajutor 

social elevilor din învățământul special pentru anul 2019 - 2020 ”.   

Vă rog, doamna Erji Popovici! 
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Dna Elisabeta Popovici 

De mult am vrut să vă adresez o rugăminte și cred că intuiți rugămintea mea. V-aș 

ruga, să aveți în vedere cumva să mărim suma acestor burse. S-au mărit pensii, s-au 

mărit salarii... De ani de zile, copiii aceștia primesc 60 lei. E o rugăminte și să o aveți în 

vedere dacă permite majorarea...  

Nu sunt mulți, pentru că sunt 15 procente din numărul elevilor. Sunt niște criterii 

speciale pentru a fi acordate aceste burse. Cred că sunt 100 de copii. La mine la școală, 

anul trecut au fost 23, la Filipești –17. Mi-aș dori să crească, atât cât considerați 

dumneavoastră, bursa acestor copii cu probleme. Sunt niște criterii serioase.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aveți dreptate. Suma este foarte mică... 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Și de mult a rămas așa. 

 

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

lucrările ședinței consiliului județean). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este. Printr-o Hotărâre de Guvern, anul acesta, a fost plafonată din partea lor, 

ca și sumă, la nivelul celei de anul trecut, dar dacă avem fonduri putem suplimenta, așa 

este. Și nu fac nicio promisiune, întrucât nu știu sută la sută cum va arăta rectificarea 

bugetară, astfel încât să văd de acum dacă aș putea să suplimentez. Dar pentru această 

dată avem nevoie de această hotărâre privind acordarea burselor.   

Banii sunt veniți în bugetul nostru, din partea Guvernului.  

 

Dna Eliza Grecu 

Banii sunt de la bugetul inițial.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la bugetul inițial - sunt prinși. 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Toată lumea a avut un avantaj. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A avut o creștere, așa este. A beneficiat de o creștere... Bun! 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 189/2018 privind stabilirea unor taxe și 

taxe speciale pentru anul fiscal 2019”. 

 



6 
 

Dacă din aparatul de specialitate îmi poate...?  

Vă rog, domnule Andron! 

 

Dl Alexandru Andron 

În urma modificării legislative, emiterea acestor autorizații se face de către 

Consiliul județean, iar taxa pentru eliberarea aceasta o stabilește tot Consiliul județean. 

Noi am propus să păstrăm aceleași tarife pe care le-au... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe care le-au practicat cei de la ARR. 

 

Dl Alexandru Andron 

...Practicat cei de la ARR, din 2005. Așa au fost aprobate. Este vorba de 42 lei 

pentru o cursă pe un an, pentru licențe, iar înlocuirea licenței de traseu în caz de pierdere 

sau sustragere, să fie 150 de lei. Sunt tarife chiar mai mici decât cele de la ARR. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spun, cu siguranță, că dacă o să practicăm niște tarife mai mari, le vom regăsi 

pe urmă în tariful prestat de către acești operatori, în tariful pe care-l va presta 

operatorul, așa că eu cred că nu este bine să punem tarife mai mari decât acestea pentru 

că le vom regăsi în tarif.  

 

Dl Adrian Ionică 

Oricum, operatorii au mărit prețul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că am sesizat acest aspect direcției de specialitate, am sesizat și organele 

abilitate, pentru a verifica legalitatea acestui aspect: faptul că au fost mărite fără să fim 

anunțați, consultați.  

În regulamentul pe care o să îl aveți de aprobat la următorul punct... 

Domnule Andron…! 

 

Dl Alexandru Andron 

O să introducem, de fapt am introdus, dar încă nu l-am finalizat pentru a-l putea 

pune pe site pentru dezbatere. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dezbatere. 

 

 

Dl Alexandru Andron 

Vrem să introducem o sancțiune... Legiuitorul nu a introdus nicio sancțiune 

pentru depășirea tarifului. Noi vrem să introducem în regulament o sancțiune pentru 

depășirea tarifelor aprobate prin hotărâre de consiliu județean. Legiuitorul a scăpat din 

vedere acest aspect... 

 

 



7 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Legiuitorul nu prevede nicio sancțiune pentru cei care măresc tarifele fără 

aprobare și fără un anumit plafon. Și am spus că este foarte bine, măcar la nivel de 

Consiliu să aprobăm un regulament unde să fie o sancțiune pentru aceste lucruri.  

Cu privire la aceste taxe și taxe speciale, dacă sunt comentarii?  

V-am spus: ideea noastră a fost să nu introducem niște taxe mai mari pentru 

eliberarea acestor documente, pentru că altfel le vom regăsi ca și costuri în tariful 

practicat. 

Ați înțeles…?! Și eu cred că este o gândire logică.  

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

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Punctul nr. 4 la ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare 

pentru Centrul Județean de Cultură Prahova!”, - inițiat de către subsemnatul. 

Doamna director! 

 

Dna Anișoara Ștefănucă  

Buna ziua! 

Vă rugăm să ne sprijiniți prin modificarea organigramei instituției noastre. Mai 

exact, prin transformarea unui post de execuție, expert gradul II, în șef serviciu, grad II, 

la ,,Școala Populară de Arte”, acolo unde funcționează 27 de clase. Gestionarea acestor 

clase este destul de dificilă, așa încât un post de șef serviciu ar fi de maximă necesitate, 

considerăm noi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, creați un post de șef, să înțeleg eu. 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Un post de șef serviciu, la ,,Școala Populară de Arte”, da. 

Un alt... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamnă, cu tot respectul, întrucât nu mi-ați argumentat… Argumentați-mi mai 

bine, dacă vreți să votez, chiar eu, acest punct. Nu l-am discutat, nu-l cunosc, sincer... 

Argumentați-mi! 

 

Dna Anișoara Ștefănucă  

Spuneam că, în cadrul Școlii Populare de Arte funcționează 27 de clase. Asta 

înseamnă 27 angajați. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De cât timp? 
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Dna Anișoara Ștefănucă 

De foarte mult timp. Nu pot să vă spun exact de când sunt 27, dar cel puțin... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A funcționat bine? 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Da, funcționează bine.  

Încercăm să funcționeze bine și din ce în ce mai bine. 

Mai sunt câteva aspecte pe care trebuie să le ducem la îndeplinire, pentru că 

există metodologie de lucru...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au apărut mai mulți angajați? 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Nu. Pur și simplu... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atribuții mai multe? 

 

Dna Anișoara Ștefănucă  

Atribuții care trebuie să fie respectate și îndeplinite, în sensul acesta, mai ales că 

este vorba de... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Volumul de muncă pentru dumneavoastră, ca instituție, a crescut? 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Volumul de muncă pentru mine, personal, pot să spun, a fost unul uriaș.   

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ce alte funcții de conducere mai aveți? 

Doamna Nușa! 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Mai avem un post de șef serviciu...  

 

Dna Elena Ion 

Foarte puține sunt la nivelul instituției. Sunt 50 de funcții, dintre care doar trei 

erau de conducere, restul de execuție: managerul, un responsabil financiar, la nivel de 

șef contabil...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Director contabil. 
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Dna Elena Ion  

...Și un șef serviciu pe partea de conservare, artă, patrimoniu cultural. 

Pe partea aceasta de Școală Populară de Arte este generică structura de personal. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ce patrimoniu au...? Pentru acel șef pe care-l au deja? 

 

Dna Elena Ion  

Pentru acest șef și-au justificat... Și care cred că este vacant. 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Da, dar este vorba despre Serviciul cercetare, îndrumare și valorificare a 

patrimoniului cultural, este vorba de patrimoniul cultural imaterial: tot ceea ce înseamnă 

tradiții, folclor... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ați spus imaterial? 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Imaterial, da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și este vacant? 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Da, este vacant. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și de ce nu-l ocupați pe acela, ca să mai repartizăm volumul de muncă, acela 

mult. 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Sunt compartimente total diferite. Cum spuneam: Serviciul cercetare se ocupă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu nu prea pot să cuantific acest ,,imaterial” al dumneavoastră, să știți. În mintea 

mea de economist este greu să...   

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Patrimoniul cultural este structurat pe trei categorii mari: o dată patrimoniul 

cultural mobil - ne referim la bunurile care ajutau altădată pentru realizarea unor tradiții, 

unor obiceiuri, îndeletniciri locale; de asemenea, patrimoniul cultural imaterial -

totalitatea reprezentațiilor artistice, folclorului, toată această categorie, tot ceea ce este 

reprezentat pe costumele tradiționale, pe covoarele tradiționale, intră în această 

categorie a patrimoniului cultural imaterial; și mai avem clădirile, care intră, mai 

degrabă, în  atribuțiunile Direcției pentru Cultură Prahova. Noi ne ocupăm mai mult de 

patrimoniul cultural imaterial și patrimoniul cultural mobil. Aceasta legat de Serviciul 

cercetare, îndrumare și valorificare a patrimoniului cultural. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Unde, câți angajați sunt? 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Sunt 7 angajați. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și un șef serviciu. 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Și un șef serviciu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu știu. Vă spun, pentru că eu vă îndrăgesc foarte mult, pentru că aveți o 

activitate constantă și chiar o apreciez. Aici, logica mea, v-am spus, este o logică mai 

mult matematică: avem un șef serviciu, la 7, nu avem un șef serviciu, la 27 de clase. Așa 

am reținut. Luați acel șef serviciu de la cei 7, care chiar nu au nevoie de un șef, pentru 

că sunt 7 și se ocupă cu ceva mai mult spiritual, din ce înțeleg eu de la dumneavoastră...    

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Nu, în niciun caz. Există o responsabilitate foarte mare în ceea ce privește 

protejarea patrimoniului cultural imaterial. Adică nu e deloc imaterial și intangibil ceea 

ce face... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

 De cât timp nu aveți șef serviciu? 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

Cred că de aproximativ trei sferturi de an, cam așa, dacă nu chiar jumătate… Între 

jumătate și trei sferturi de an. Asta pentru că e nevoie de studii de specialitate și sunt 

foarte puține... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu aș fi propus să luați de acolo și să-l mutați în partea cealaltă și să... 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

Este ca și cum un lucru rezolvat deja, trebuie să-l transformăm într-o problemă 

viitoare și ar fi... Eu de abia am reușit să...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu v-am adresat întrebarea mai devreme, și anume: dacă instituția a funcționat 

corespunzător, iar dumneavoastră ați spus că lucrurile au mers foarte bine. Deci, dacă 

îmi spuneți că au mers foarte bine fără un șef, timp de aproape un an, atunci, eu nu pot 

să contest ceea ce mi-ați spus dumneavoastră. 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

Răspunsul meu era referitor la Școala Populară de Arte, acolo unde lucrurile... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iarăși, și acolo ați spus că lucrurile au mers foarte bine. Noi acum... 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

Am spus că merg bine, se poate și mai bine, chiar spre foarte bine. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă nu ar fi salariile atât de mici încât să nu afecteze foarte mult bugetul, nici 

măcar al Consiliului județean, cu un post de șef serviciu aș fi de acord, dar sincer vă 

spun că nu mi se pare normal. Aveți un șef la 7 oameni...  

  

 Dna Anișoara Ștefănucă 

Da, dar vă spun că sunt două compartimente distincte.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu, în cadrul Consiliului, la 7 oameni am un șef birou. Dumneavoastră aveți un 

șef serviciu, așa mi-ați spus. 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Faptul că în momentul de față noi nu avem un șef serviciu la Cercetare, pe mine, 

ca manager, mă încarcă foarte mult cu atribuțiuni de specialitate. Spuneam că acest 

compartiment necesită foarte mulți angajați care au studii de specialitate, studii care din 

păcate nu mai pot fi urmate, pentru că foarte multe facultăți de specialitate în domeniul 

etnologiei s-au desființat. Așa încât, am încercat, în ultimul timp, să aducem cât mai 

mulți colegi care să aibă studii de specialitate, pentru că pe acest departament nu se 

poate lucra de către orice fel de persoană... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să înțeleg că va fi greu de ocupat acel post.  

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

Nu este greu. Pur și simplu trebuie să ai studii de specialitate și este de maximă 

necesitate existența unui șef serviciu, chiar la Cercetare, pentru că vă spuneam: sunt 

foarte multe activități. Aproape toate proiectele culturale ale instituției, în proporție de 

aproximativ 70-80%, sunt desfășurate de acel Compartiment, ceea ce îngreunează foarte 

mult activitatea. Practic, toate acele sarcini ale unui șef serviciu îmi revin mie, și le-am 

preluat să zic așa temporar, pentru că îmi asum responsabilitatea și nu pot ca…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mi se pare și normal și ați făcut un lucru foarte bun. 

 Tocmai din acest motiv, eu vă propun să luați șeful de serviciu să se ocupe de 

cele 27 de clase și rămâneți dumneavoastră să vă ocupați de cercetare. 

 Vă propun, sincer, să ne mai gândim un pic asupra acestui lucru. Nu o consider o 

idee rău intenționată, adică venită doar să ajute funcționarea instituției și vă apreciez, 

dar haideți să ne gândim care variantă este optimă.  

 Din punctul meu de vedere să avem doi șefi... 
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Dna Anișoara Ștefănucă 

 Dacă îmi este permis acest lucru, am rugămintea să afișăm puțin organigrama 

instituției noastre. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aveți parcă 54 posturi, dacă nu mă înșel. 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 50. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 50, scuzați-mă! Patru de conducere și... 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 Îmi amintesc că atunci când am mai adus în discuție, în ședință de consiliu, 

organigrama instituției noastre, chiar dumneavoastră ne-ați atras atenția asupra Școlii 

Populare de Arte, care la momentul respectiv, după cum se poate vedea în partea stângă 

a imaginii, existau atunci 28 de posturi. Ca să gestionezi 28 de posturi doar la acest 

compartiment... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este corect. 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 ...Consider că este obligatoriu să am măcar un șef serviciu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunt de acord, și sunt de acord cu dumneavoastră, și chiar eu am sesizat acest 

lucru, și sunt de acord să-l înființăm, dar în același timp să-l desființăm și pe acela. 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 Adică să desființez postul de șef serviciu la Cercetare? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Care are doar 7 și ați spus că toți acolo sunt specialiști. 

 

Dna Anișoara Ștefănucă 

 Da, dar sunt compartimente diferite. Nu pot să iau un om..., să fac așa tot felul de 

permutări cu oameni care nu au nicio atribuțiune în domeniul respectiv. 

 Abia am reușit să punem la punct Serviciul cercetare, având și acolo un șef, în așa 

fel încât activitatea să decurgă normal, iar acum am mers la Școala Populară de Arte.  

 Dacă îmi permiteți! Centrul Județean de Cultură Prahova a avut o organigramă 

destul de... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stufoasă. 
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Dna Anișoara Ștefănucă 

 Și stufoasă, dar și mai puțin riguros organizată, dacă îmi permiteți. 

 Am avut ,,Fanfara” Prahova. Inițial au fost  angajați, după care nu au mai fost 

angajați. 

 Am reușit... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu am mai avut voie la acel moment să angajăm persoane ieșite la pensie și 

normal că am preferat ca, totuși, să păstrăm ,,Fanfara”, ca și entitate, și să le oferim 

contracte de colaborare…, în două mandate. Ulterior, nu a mai prezentat o soluție 

viabilă, pentru că Curtea de Conturi… 

 

 Dna Elena Ion 

 Codul Fiscal nu permite decât contract cu… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect. Și am spus că cele 10 persoane să fie angajate cu timp parțial și am creat 

cele 5 posturi, pe care, dacă-mi aduc bine aminte, le-am luat din cadrul instituției 

proprii a Consiliului județean și vi le-am dat totuși ca să păstrați entitatea. 

 Sunt de acord cu dumneavoastră. 

 Știți de ce ezit? Pentru că acesta este termenul. Pentru că în două mii douăzeci 

și...,  Când, doamnă…, se reglează problema salarizării? În 2022? 

 

 Dna Elena Ion 

 În 2022 se ajunge la nivelul din Legea 153.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu aprob acum, pentru că nu este un impact bugetar mare. În acest moment chiar 

nu este, înființarea... Credeți-mă pe cuvânt, nu este vorba de asta. Dar, în 2022, o să am 

încă un șef serviciu aliniat la grila Consiliului județean și atunci impactul bugetar va fi. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dacă îmi permiteți! 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 Vă rog! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Din ce ați spus dumneavoastră, înțeleg că postul acela de șef serviciu ar trebui să 

fie ocupat de un etnolog. 

 

 Dna Anișoara Ștefănucă 

 Nu. Noi vorbim acum despre Școala Populară de Arte. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Da, dar cel pe care nu-l aveți ocupat, deși îl aveți normat, este cel de etnolog... 
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Dna Anișoara Ștefănucă 

 De un etnolog. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 ...Unde nu a venit nimeni… 

 Pe de altă parte, domnule președinte, sunt, totuși, 28 de posturi... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, se necesită.  

 

 Dl Adrian Ionică 

 În învățământ la 18 clase e director adjunct, să știți. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știu. N-am spus că nu este important, este bine să fie.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Cred că totuși...  

 Nu a venit… Ne-am trezit cu acest proiect acum pe masă, și l-am avut și la mapă 

astăzi… Cred că totuși nu ar trebui să-i lăsăm fără un șef serviciu la Școala Populară de 

Arte. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu. Acolo, sunt și eu de acord să-l înființăm. 

 Problema... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dar nu trebuie să luam un etnolog că, pe etnolog nu-l găsești pe stradă. Etnologul 

se formează greu, are studii de specialitate... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu voiam să îl desființăm pe acela…  

 

 Dl Eugen Ionică 

 ...Nu are o meserie pe care s-o vedem: ca dulgherul, ca tâmplarul... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect, să o cuantificăm, am înțeles. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Este un pic mai imaterială. Și atunci, mă gândesc că ar trebui, ceea ce a spus 

doamna să rămână un punct câștigat, nu să-l transformăm într-o nouă problemă. Cred că 

ar trebui să-i aprobăm această…  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamnă, ați convins opoziția! Dacă ați reușit, aveți o bilă în plus. 

 Vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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 Împotrivă sau abținere? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Împotrivă. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru” și un vot 

,,împotrivă” (Domnul consilier județean Răducanu Nicușor). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule Răducanu, de această dată, pentru că îmi doresc foarte mult prezentarea 

și știu că sunteți și dumneavoastră cu timpul limitat, o să sar peste partea de a întreba: 

de ce sunteți împotrivă? Vă spun sincer. Dar aș fi curios, în privat, după, dacă aveți 

două minute să-mi spuneți mie.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

O mică întrebare pentru dumneavoastră sau, mai bine zis, pentru doamna Ion.  

Poate să ne spună câți pensionari avem încadrați în cadrul Consiliului și la 

unitățile subordonate, și câte locuri vacante sunt? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă poate spune câți pensionari avem. 

 

Dna Elena Ion 

În cadrul aparatului? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din cei 225 de oameni. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Din cei 225 de oameni? 

 

Dna Elena Ion 

3, cu dreptul de a fi menținuți. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu discutăm de ,,Fanfară”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. 

 

Dna Elena Ion 

Din aparatul de specialitate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din cei 225, sunt doar 3. Și vă spun și de ce i-am păstrat și pe cei trei: este vorba 

de o doamnă la Arhivă, unde nimeni nu s-ar băga, pentru că sunt niște condiții de muncă 

extraordinare; este vorba de domnul Chiroiu, care este diriginte de șantier pe drumuri și  
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care are o ștampilă atât de importantă, și credeți-mă sunt cel mai greu de găsit diriginții 

cu ștampilă ca să presteze la stat, pentru că altfel ar câștiga bani din diriginți… Și tot la 

Tehnic este doamna Chiriță, care a fost director economic la Consiliul județean și 

director la Resurse umane… Aceștia trei.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Și locuri vacante? 

 

Dna Elena Ion 

Locuri vacante, acum mai avem 5. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

5. 

 

Dna Elena Ion 

Trei sunt de conducere și două de execuție. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este: încărcăm grila de salarizare a 

Consiliului județean, acesta este răspunsul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Doamna manager, împreună cu domnul proiectant, vă rog, pentru că este 

interesant ceea ce vreți să prezentați. 

La sfârșit, dacă mai este..., o să mai adaug încă ceva.  

Nu durează foarte mult să știți, sunt câteva slide-uri, au reușit să finalizeze SF-ul. 

 

 

Dna Alina Popescu 

Bună ziua! 

În primul rând, așa cum știți, Spitalul de Obstetrică Ginecologie este structurat pe 

7 etaje, având două corpuri, A și B, deci, este un spital foarte mare.  

O să prezentăm de la parter spre etajul 6. Vor fi modificări care țin de parter: la 

radiologie, la ambulatoriu, și mergând spre etajul 6, după cum se observă, vor fi 

amplasamente noi pentru neonatologie, pentru rooming-in, precum și compartimente 

noi care n-au existat la spital, cum ar fi: fertilizare in vitro, kinetoterapie, îngrijiri 

paliative pentru femei și ambulatoriu copii, care este adăugat la parter lângă spitalizarea 

de zi. 

În principiu, numărul total de paturi este de 233, cu mențiunea că la 

Neonatologie, în fiecare salon se poate adăuga, alături de mamă, câte un pătuț pentru 

nou născut. 

 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Observați că paturile sunt 233, nu 300, câte sunt acum. Și aș vrea să știți și acest 

lucru - pot fi diminuate fără să avem pierderi foarte mari, dar, în principiu, cam la 220-

230 vor rămâne în continuare la Secția de Obstetrică Ginecologie.  
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Dna Alina Popescu 

Deci, la parter va fi amenajarea curții interioare, care reprezintă o zonă importantă 

a spitalului, și momentan nu arată foarte grozav. Va fi un spațiu închis, care poate fi 

utilizat vara și iarna.  

La Radiologie, care este tot la parter, va fi o secție de radiologie modernă, care va 

cuprinde un echipament de RMN pentru adulți și copii, un echipament CT pentru adulți 

și copiii.  

Interesante sunt aparatele Roentgen, mobile, care sunt ultraperformante. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aveați o poză și cu acestea? 

 

Dna Alina Popescu 

Imediat, o să ajungem și acolo cu prezentarea. 

Ecografie, atât pentru femei cât și pentru copii.  

În primul rând, aparatele Roentgen sunt foarte sigure și sunt utilizate și ca 

telemedicină, adică transmiterea de date la alte centre pentru compararea și punerea 

unui diagnostic corect.  

La recepție, la internări, se va face doar o amenajare provizorie, pentru că aici va 

fi acel proiect pe fonduri europene, Axa 8, dar internările trebuie neapărat, măcar puțin, 

igienizate, puțin modernizate, în ideea că pe acolo intră toate pacientele și momentan, 

aspectul nu este grozav. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și nici nu necesită foarte multe fonduri aceste modernizări. 

 

Dna Alina Popescu 

La sfârșit, o să arătăm exact prețurile pe segmente.  

Spitalizarea de zi, am gândit-o să fie modernizată și în același timp să fie utilizată 

ca să aducă bani spitalului și, de asemenea, tot lângă spitalizare de zi, va fi un cabinet 

ambulatoriu pentru pediatrie, cu 5 paturi.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doresc foarte puțin să o completez pe Doamna.  

La parter, pentru că am observat necesitatea unei camere de gardă pentru 

pediatrie, îmi doresc ca aici să înființăm așa ceva, cu dotările pe care deja și-a propus să 

le achiziționeze, astfel încât, ceea ce nu reușește în acest moment Spitalul de Pediatrie, 

să ofere un CT, un ecograf, și celelalte probleme de radiologie pe care le are, plus 

câteva saloane, exact cum a spus și doamna manager, să le avem noi aici, la Spitalul de 

Obstetrică. 

Mulțumesc, doamna manager! 

Vă rog! 

 

Dna Alina Popescu 

Bineînțeles, că va avea loc și modernizarea tuturor secțiilor, crearea de băi în 

fiecare salon, a tuturor utilităților ce țin de siguranța pacientului, modernizarea tuturor 

secțiilor.  
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Pe slide observați acum o imagine de la Radiologie.  

Un alt aspect, constă în crearea unei secții de fertilizare în vitro, la etajul 5.  

  

Dl Bogdan Andrei Toader  

Ne-am gândit cum să aducem venituri, ca să înțelegeți…  

 

Dna Alina Popescu 

…Care reprezintă niște venituri foarte mari pentru un spital și care cuprinde: sală 

de operație, laborator de embriologie, rezerve, saloane preoperatorii, deci, practic tot ce 

reprezintă fertilizarea in vitro, în situația actuală.  

Vom adăuga și două lifturi pentru vizitatori - vor fi dispuse în exterior. Și mai 

există un lift care va fi dispus la capătul unei laturi a spitalului, până la etajul 6.  

Vă prezint și extinderea instalației de fluide peste tot în spital. Blocul alimentar va 

fi, de fapt, doar o zonă în care va fi păstrată mâncarea care va fi adusă prin catering. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Prin catering, de la Spitalul Județean, menționez. O să avem o singură bucătărie 

pentru toate secțiile, ca și până acum, iar aici vor amenaja exact cum ați văzut, o zonă de 

unde să fie distribuită. Nu vom avea investiții într-un bloc alimentar, care generează și 

el costuri la rândul lui.  

Și acum ca sume... 

 

Dna Alina Popescu 

Ca sumă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Avem pe fiecare Secție în parte și avem și...  

 

Dna Alina Popescu 

…Totalul investițiilor, este vorba de 30.456.148 lei, sau, în euro, 6.411.820 euro. 

Și, bineînțeles că, toate lucrările pot fi defalcate pe: restructurare, radiologie, internări, 

spitalizare de zi, fiind vorba de niște modificări separate. Sursele de finanțare pot fi 

separate, pot fi de la Consiliul județean, de la Ministerul Sănătății, prin fonduri 

europene, deci există mai multe surse de a face aceste lucrări.   

Vă mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Dacă aveți întrebări pentru doamna manager? 

Dacă nu, aș avea eu câteva completări de făcut. În primul rând, am vrut să vină 

Doamna să vă prezinte acest proiect din două motive: primul motiv, pentru că voiam să 

nu rămâneți cu impresia că vreau, sau aș vrea, sau mi-aș dori vreodată să închidem 

Spitalul acesta.Îmi doresc doar să devină Secție, cu fonduri mai bune din partea Casei 

de Asigurări de Sănătate și cu o diminuare a cheltuielilor - ați văzut, 233 paturi.Avem 

de gând să menținem Secția de Obstetrică Ginecologie în condiții avantajoase pentru 

Spitalul Județean, pentru că nu putem să-i atârnăm Spitalului Județean o povară foarte 

mare pe care să o susținem din punct de vedere financiar. Tocmai din acest motiv, am 

discutat cu 
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doamna manager și am apreciat faptul că se gândește atât la Radiologie, care este foarte 

bună, pentru că este bănoasă.  

Doi. Acea secție de boli paliative, la fel, plus secția de fertilizare in vitro. Toate 

acestea sunt aducătoare de venituri.  

În același timp, sunt conștient că suma vă poate părea mare, dar credeți-mă, la cât 

costă metrul pătrat construit, în acest moment, nu este o cifră, metru pătrat în acest 

domeniu, în sănătate... Am discutat cu doamna Ministru și a spus că pe creditul pe care 

îl are cu Banca Mondială, ne poate sprijini cu bani. Dacă anul acesta am primit 10 

milioane lei pentru dotări la Spitalul Județean, vă dați seama că pentru o astfel de 

renovare, o astfel de modernizare, care include și o parte de dotare, poate să ne ajute cu 

mai mulți bani din partea Ministerului Sănătății, din acel credit pe Banca Mondială.  

Eu am considerat că ideea doamnei este una foarte bună, din punctul meu de 

vedere, pentru că trebuie să avem grijă ca acest spital să fie folosit în parametrii 

normali.  

Vă rog, acum, dacă aveți întrebări?  

Mulțumesc! 

 

Dl Eugen Ionică 

Pentru doamna manager: în câți ani ar trebui să fie realizat? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Maxim trei. 

 

Dna Alina Popescu 

Păi am estimat că ar fi cam 2 ani. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și costul total ar fi de 30 milioane. 

 

Dna Alina Popescu 

Lei. 

 

Dl Eugen Ionică 

Pe care ar trebui să-i adăugăm la cei 10, 11, 12, 13 cât vom da pe la Spitalul 

Județean an de an, că trebuie să dăm. Și atunci, în condițiile de acum, nu că suntem 

împotrivă, foarte bine, arată bine, e Ok, pe hârtie e frumos, chiar super frumos, dar nu 

știu dacă o să avem banii aceștia. Înțeleg că am mizat totul pe o înțelegere pe care o 

avem cu Ministrul și faptul că avem acces al un credit pe care Ministerul Sănătății... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Îl are cu Banca Mondială.  

Până în acest moment, Ministerul ne-a sprijinit destul de mult. Anul acesta, la 

nivelul județului, această sumă am primit-o: de 30 milioane, pentru toate spitalele din 

județ. Eu cred că este fezabil.  

 

Dl Eugen Ionică 

E Ok, dar e plătit? 

L-am plătit noi acum vreo două - trei ședințe? Am aprobat? 
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Dl Bogdan Andrei Toader  

Ce anume? 

 

Dl Eugen Ionică 

Acest DALI. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Acest Studiu de fezabilitate? L-am prins în bugetul inițial acest studiu. 

 

Dna Alina Popescu 

El este prins deja în buget. 

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

A fost gândirea de la începutul anului. 

 

Dl Eugen Ionică 

E cel pe care l-am aprobat ca și finanțare, la începutul anului? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Da, în lista lor de investiții. 

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

A fost, totuși, acum finalizat, noi așteptam mai devreme un pic, sincer, dar, totuși, 

cred că a durat un pic analiza. Din punctul meu de vedere, tot ce s-a propus este benefic 

pentru funcționarea viitoare a Spitalului. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și noi acum trebuie să-i asigurăm linie de finanțare, să-i deschidem un credit de... 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Nu. Ați observat că doamna manager a spus foarte clar ,,Putem să luăm fiecare 

secție în parte, putem să defalcăm”. 

 

 

Dl Eugen Ionică 

Am înțeles asta, numai că finalizarea oricărui proiect este execuția lui, este firesc, 

este logic... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Normal. 
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Dl Eugen Ionică 

...Și atunci noi va trebui să avem în vedere acest proiect să-l finanțăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Vom lua, bineînțeles, dacă mă întrebați pe mine, spitalizarea de zi... 

 

Dl Eugen Ionică 

Eu știu ce vreau și o să fiu mai direct: adică trebuie să avem în vedere finanțarea, 

că nu știm dacă Ministerul ne va da sau nu ne va da și atunci. Ca să putem merge și să 

facem pași, va trebui să punem bani... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Anul viitor, la început, vom prinde și o sumă pentru renovarea... 

 

Dl Eugen Ionică  

Am înțeles. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

...Conform acestui studiu. 

Vă rog, domnul Tudora, acum v-am observat. Vă rog! 

 

Dl Dorin Tudora 

O întrebare tehnică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Vă rog! 

 

Dl Dorin Tudora 

Renovarea se va lua pe secții. Nu știu acum care este posibilitatea de a se construi 

pe secții sau moderniza fiecare secție în parte... 

 

Dna Alina Popescu 

Nu vor mai fi trei secții, va fi un spital...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

El va fi o secție, spitalul va fi o secție...  

 

Dna Alina Popescu 

...Cu mai multe departamente.  

Bineînțeles că trebuie… O să se țină cont de circuitul care există într-un spital, 

deci vă dați seama că s-au mai făcut modernizări și știm cum să procedăm, dar putem să 

luăm de la parter, pentru că important este să avem spitalizarea de zi, radiologia, zic eu 

că ar fi cele mai importante, internările… Chiar și acea curte interioară schimbă puțin 

fața Spitalului. 

 

Dl Dorin Tudora 

Nu eram lămurit tehnic: o luăm pe corpuri, se construiește pe secții...  

 




