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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 27 iunie 2019, ora 15,00 
 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 202 din 

21.06.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 

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

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, 

Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, 

Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula 

Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, 

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

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

Tomoșoiu Adrian, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

A lipsit doamna consilier județean Dumitru Mihaela Carmen și domnii 

consilieri județeni: Soiu Mihail Iulian și Tudora Dorin.  

 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, director executiv al Direcției patrimoniu; dna 

Luminița Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dl Robert Adrian Stănescu, directorul 

executiv 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 Elena Ion, șeful Serviciului 

resurse umane; dl Ion Stoica, directorul Societății Comerciale ,,Brazi Industrial 

Parc” S.A.; dl Marius Niculescu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 

dna Ornella Adriana Zecheru, directorul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Prahova; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Adrian Oprea, șeful Structurii 

Teritoriale pentru Probleme Speciale Prahova. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Iuliana Cristina Mircea, 

șeful Biroului proiectare din cadrul Direcției Tehnice; dna Gabriela Lucia Bucurică, 

consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport-tineret, 

ONG-uri, turism; dl Ciprian Udroiu, consilier juridic la Direcția Județeană de Pază 

Prahova și dna Dorina Nica, director economic la Societatea Comercială ,,Brazi 

Industrial Parc” S.A. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Vă rog să vă ridicați pentru Imnul de stat! 

 

 

X 

 

X X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Buna ziua! 

Mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației pentru această ședință 

ordinară din iunie. 

Primul punct pentru care aș vrea să vă solicit acceptul, ar fi suplimentarea 

ordinii de zi cu două proiecte: numărul 15 și numărul 16.  

15 - ,,Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean” 

și 16 - ,,Depunerea jurământului de către consilierul județean”. Aceasta ar fi 

suplimentarea ordinii de zi.  

Dacă sunteți de acord?  

Vă rog, domnule Toma. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Domnule președinte, eu și colegii mei, de la ALDE, vă propunem, dacă se 

poate amâna punctul 12 - legat de înființarea acelui Club sportiv. Noi am intrat de 

abia în dimineața aceasta în posesia materialelor legate de acest lucru. Nu suntem, 

în principiu, împotriva creării unui club, dar există și alte variante. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Și poate n-ar fi rău să o purtăm o discuție legată de acest lucru. 

Deci, propunerea noastră este dacă se poate amâna acest punct. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca să putem avea o echipă înscrisă pe 22, luna iulie, este necesar acest acord 

de principiu, pentru a solicita la MTS un nume și o înregistrare. Dacă ratăm această 

ședință, va trebui să ratăm și înscrierea echipei în campionat, dar puteți să spuneți 

colegilor care este propunerea dumneavoastră.  

Eu am propunerea de înființare a unui club și pot să vă exemplific în ceea ce 

constă înființarea: trei persoane, care deja există în aparatul de specialitate, vor fi 

desemnate să se ocupe de acest club; deci, nu angajăm nicio persoană, nu se 

înființează. Structura clubului va fi coordonată de către trei persoane, deja în 

organigramă: unul de la juridic, unul de la economic - care să îndeplinească 

funcțiile de jurist și de contabil pentru club, restul, toți cei care vor fi jucători sau 

antrenori, vor fi pe contract de prestări servicii, conform Legii... 
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Dna Elena Ion 

…. alte activități sportive, care sunt după Codul civil. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, noi înființăm, de fapt, impropriu, cum este Direcția de cultură, înființăm 

această Direcție de sport, conform legii, din persoanele deja existente în cadrul... 

Aceasta este gândirea noastră. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Domnule președinte, nu fondul problemei. Pun întrebarea: de ce neapărat 

handbal? Eu personal, aș fi propus volei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Avem tradiție, avem palmares. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și sunt de acord cu dumneavoastră.  

Vă spun ceva: am avut de ales între trei sporturi în care chiar avem tradiție: 

handbal, baschet și volei, unde am avut și performanțe de-a lungul timpului, dar 

întrucât am fost contactat de către șeful Asociației de handbal la nivel prahovean, 

care este înscrisă în cadrul Federației Române de Handbal, anul trecut am încercat 

cu voleiul și nu s-a putut. Domnul care a deținut echipa ,,Tricolorul LMV”, a venit 

cu o altfel de propunere - să continue activitatea sub numele de ,,Tricolor”, dar el să 

rămână în continuare ca și acționar și nu... Am încercat anul trecut cu voleiul. Am 

spus că este bine că avem deja un punct de plecare cu privire la handbal, are tradiție. 

Doar handbal feminin, nicio altă secție, pentru că ar genera foarte multe costuri și 

nu stăm nici noi foarte bine, doar că această echipă ar juca în ,,Sala Olimpia” și am 

avea parte de un public deja avizat și un public care are cunoștințe pe ceea ce 

înseamnă handbal - adică este tradiție, automat avem și suporteri. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Eu știu că există echipă feminină de handbal și la nivelul ,,Clubului Sportiv 

Municipal”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte corect. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Nu înseamnă să ne disipăm niște eforturi? Avem noi așa o bază de sportivi 

încât să ne permitem...? Aduceți-vă aminte că am mai avut două echipe de fotbal și 

la sfârșit... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

În Liga a II-a? 

Nu, eu nu știu că există decât la junioare, nu în Liga a II-a națională, echipă 

de handbal feminin. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Da, dar eu zic că se disipă într-un fel. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, știu că și la volei există, echipă de volei la CSM, cum există și de 

handbal. 
 

Dl Horia Victor Toma 

Nu, CSM-ul nu are. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog frumos! Domnul Tvardochlib, eu îl cunosc personal și antrenează 

acolo. 

 

Dl Horia Victor Toma 

CSM-ul, nu CSS-ul. Da, CSM-ul are. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

CSM-ul. 

Orice sport există asigurat în cadrul județului și al municipiului, pe fiecare 

ramură sportivă, la un anumit nivel sau altul.  

Am, și acum fără să vă supărați pe mine, domnule profesor, vă respect mult 

prea mult, am o curiozitate: dacă eu nu veneam cu inițiativa, dacă veneați 

dumneavoastră mai întâi cu voleiul, eu mergeam pe volei, dar dacă am venit eu cu 

handbalul aveți o problemă că am venit cu handbal și nu am venit cu volei? Doar ca 

să înțeleg situația. Nu că ar fi o problemă. Doamne ferește! Dar am ales acest sport 

nefiind... Eu am practicat baschetul, să știți. Dacă era să aleg ceva subiectiv 

gândind, aș fi ales baschetul, pentru că am făcut baschet la CSS. 
 

Dl Horia Victor Toma 

Nu, domnule președinte. Fondul problemei este că - e bine să nu fim puși în 

fața unui fapt împlinit. Eu am aflat despre acest demers al dumneavoastră azi 

dimineață.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Întrucât este doar un acord de principiu - să demarăm procedurile, până la 

hotărârea definitivă, care va fi pentru înființarea clubului, tocmai ca să nu fiți puși în 

fața unui fapt împlinit, am zis să dăm această hotărâre de principiu, deci, este doar 

de principiu. Este doar să putem noi să inițiem niște demersuri. Dacă nu sunteți de 

acord, de amânat sau de retras punctul de pe ordinea de zi, eu nu voi face acest 

lucru. Dacă nu doriți, este dreptul dumneavoastră ca și consilier să vă abțineți sau să 

nu votați punctul de pe ordinea de zi. 
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Dl Gheorghe Neaga 

Domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Revenind la acest punct, eu v-am solicitat acceptul pentru cele două puncte de 

pe ordinea de zi, dacă mai sunt și alte completări. Domnul profesor a solicitat 

scoaterea sau retragerea punctului numărul 12. Dacă  mai sunt și alte propuneri? - ca 

să le votăm în ordinea în care sunt și propuse. 

Vă rog, ați vrut să luați cuvântul, domnule Neaga! 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Domnule președinte, în calitate de susținător al acestei idei, eu cred că trebuie 

să aprobăm. Aici am dat bani, și mulți bani, la tot felul de biserici, de alte entități și 

să nu dăm bani sau să nu punem niște bani pentru un club sportiv, mi se pare că nu e 

în regulă. Haideți să ne preocupăm și de activitățile copiilor noștri, nu numai de ce 

se întâmplă cu noi când am ajuns… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt sigur că și domnul Horia Toma are același punct de vedere ca și 

dumneavoastră și dumnealui este tot un susținător al sportului - nu cred altceva, 

Doamne ferește! Doar că dumnealui ar fi preferat o altă ramură sau o discuție mai 

amplă pe acest subiect. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Aici scrie ,,Club sportiv”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, nu scrie, acesta este adevărul, nu scrie de handbal, dar am făcut acest 

anunț public - că mi-aș dori înființarea unui club de handbal. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Și în Expunerea de motive figurează ,,Club monosportiv”,moonodisciplină. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Nu am văzut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Bun. Pentru suplimentarea ordinii de zi cu punctele 15 și 16, vă solicit votul. 

Dacă sunteți de acord? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

suplimentarea ordinii de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 
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Pentru retragerea proiectului numărul 12? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă  

De retras îl retrage inițiatorul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

V-am spus, eu nu îl retrag. 

Pentru amânarea acestui punct, că așa am înțeles că s-ar dori. Pentru 

amânarea acestui punct, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 4 voturi „pentru” amânarea 

proiectului (Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma și Toma Horia 

Victor) și 28 voturi ,,împotriva”amânării proiectului (Toader Bogdan Andrei, 

Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, 

David Simona, Dumitru Cristian, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai 

Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca 

Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, 

Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, 

Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor,  Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George,  

Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu 4 voturi ,,pentru”, proiectul a picat. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă  

Nu, a rămas pe ordinea de zi. 

Propunerea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Propunerea a picat. 

Acum, ordinea de zi, în integralitatea ei. 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 23 mai 2019. 

 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Lungu 

Adrian în componența unor comisii ale Consiliului județean Prahova și numirea 

acestuia în calitate de reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea „Ploiești Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privitoare la componența 

Consiliului de Administrație al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
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 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 

2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico -militare a 

Județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2019 pentru Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 

proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect A” - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 

proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect B” - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul 

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

președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înființarea unui 

Club Sportiv - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova, de doamnele consilier județean Simona David și Mihaela Carmen 

Dumitru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David Andrei Viter și 

Cristian Popescu. 

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 

144/2016 a Consiliului județean Prahova referitoare la validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 14. Diverse. 

 15. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean  - 

inițiat de Comisia de validare.  

 16. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Primul punct pe ordinea de zi - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 23 mai 2019”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Acum, pentru că o avem aici, prezentă, pe doamna consilier local orășenesc a 

orașului Urlați, doamna Monica Petcu, vă solicit acordul ca punctele 15 și 16 să fie 

promovate la început, astfel încât prezența dumneaei să nu fie..., să poată și vota 

proiectele de pe ordinea de zi. Nu avem proiecte de două treimi, din ce mi-a fost 

mie scris, deci nu cred că votul dumneaei..., dar este și frumos și elegant să depună 

jurământul acum, la începutul ședinței.  

Dacă sunteți de acord să avansăm punctele 15 și 16, să devină punctele 2 și 3 

de pe ordinea de zi, astfel încât doamna să poată să participe efectiv la ședința 

noastră. Sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri.  

 

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

renumerotarea punctelor nr. 15 și nr. 16 din ordinea de zi aprobată inițial, astfel: 

 

 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 23 mai 2019. 

 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean  - 

inițiat de Comisia de validare.  

 3. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat. 

 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Lungu 

Adrian în componența unor comisii ale Consiliului județean Prahova și numirea 

acestuia în calitate de reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea „Ploiești Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privitoare la componența 

Consiliului de Administrație al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 

2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico -militare a 

Județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2019 pentru Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 

proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect A” - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 

proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect B” - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
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 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul 

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

președintele Consiliului județean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

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

funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 14. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înființarea unui 

Club Sportiv - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova, de doamnele consilier județean Simona David și Mihaela Carmen 

Dumitru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David Andrei Viter și 

Cristian Popescu. 

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 

144/2016 a Consiliului județean Prahova referitoare la validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 16. Diverse. 

  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Bun. Și acum punctul nr. 15 (devenit nr. 2) - ,,Proiect de hotărâre privind 

validarea unui mandat de consilier județean - inițiat de către Comisia de validare”. 

Vă rog, domnul Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc, domnule președinte! 

Dați-mi voie să vă prezint Raportul privind validarea mandatului de consilier 

județean al doamnei Monica Petcu.  

Comisia de validare, aleasă conform hotărârii nr. 91 din 29 iunie 2016 a 

Consiliului județean Prahova, cu modificările ulterioare, a constatat următoarele: 

Prin hotărârea nr. 48/2019 a CJ Prahova s-a luat act de încetarea de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Ionică Ion. Ca urmare a vacantării 

unui loc de consilier județean, deținut de PSD, se impune examinarea îndeplinirii 

cerințelor de eligibilitate de către primul supleant de pe lista acestui partid la 

alegerile pentru CJ din 5 iunie 2016. 

Comisia de validare, analizând această listă de candidați constată 

următoarele: 

- Organizația Județeană Prahova a PSD confirmă cu adresa nr. 

195/25.06.2019 apartenența politică la acest partid a doamnei Petcu Monica, 

următorul supleant la alegerile din 5 iunie 2016 pentru Consiliul județean, fiind 

îndeplinită astfel cerința expres prevăzută de lege în acest sens.  
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Ca urmare a examinării  realizate, Comisia de validare a constatat că doamna 

Petcu Monica îndeplinește și celelalte condiții de eligibilitate prevăzute de lege. 

În raport cu cele prezentate, comisia de validare propune validarea mandatului 

de consilier județean al doamnei Petcu Monica, supleant pe lista Partidului Social 

Democrat. 

Semnează, comisia de validare și îi urează succes în mandatul de consilier 

județean. 

 

(Domnul președinte al Consiliului județean Prahova, Toader Bogdan Andrei 

și domnul consilier județean Pințoiu Toma au ieșit din sala de  ședință). 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

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

aprobarea raportului privind validarea mandatului de consilier. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Mulțumesc! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Și acum proiectul de hotărâre. Am aprobat Raportul Comisiei de validare și 

acum proiectul de hotărâre. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Dar nu îl așteptăm și pe domnul președinte? 

 

(Domnul președinte al Consiliului județean Prahova, Toader Bogdan Andrei 

și domnul consilier județean Pințoiu Toma au revenit în sala de ședință). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamnă, aveți emoții? 

 

Dna Monica Petcu 

Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci să ne ridicăm! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Nu, să votăm proiectul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Să ne ridicăm pentru depunerea jurământului! 

 

Dna Monica Petcu 

Subsemnata Petcu Monica, consilier în cadrul Consiliului județean Prahova, 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (1) și art. 90 din Legea 

nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, depun în fața Consiliului județean următorul jurământ:  

 

”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea 

ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Prahova. 

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Felicitări! 

Și acum să continuăm ordinea de zi, așa cum a fost propusă.  

Punctul nr. 4 (fost nr. 2) - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea 

domnului consilier județean Lungu Adrian în componența unor comisii ale 

Consiliului județean Prahova și numirea acestuia în calitate de reprezentant al 

județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Ploiești 

Industrial Parc”S.A.”. 

Dacă sunt comentarii, dacă nu...? 

 

Dl Sorin George Stoian  

Domnule președinte, aș dori să nu particip la acest punct. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Pe aceleași considerente, nici eu nu voi participa la acest punct de pe ordinea 

de zi. 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumnealui nu a spus niciun considerent, deci nu puteți să fiți... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Dați-mi voie să fiu mai explicit! 

Lucrăm la ,,Parcul Industrial Ploiești”. Pentru a nu se interpreta vreo posibilă 

incompatibilitate sau conflict de interese, e mai bine să nu participăm la acest punct. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Conflict de interese. Nu e cazul de incompatibilitate. 
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Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu aceste mențiuni, două făcute, faptul că domnul Stoian și domnul Enescu 

nu vor participa la vot... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Trebuie să nominalizăm și la ,,Școala Specială Plopeni”... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, la ,,Școala Specială Plopeni”... 

 

Dl Adrian Ionică 

Asta voiam să spun și eu, completarea Consiliului de Administrație la 

,,Școala Specială Plopeni”. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Tot domnul Lungu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În cadrul aceluiași punct de pe ordinea de zi, aș vrea să vă supun un 

amendament - ca domnul Lungu, care intră astăzi în mai multe comisii din 

componența Consiliului și în calitate de reprezentant al județului Prahova în AGA, 

la ,,Ploiești Industrial Parc”, să facă parte și din Consiliul de Administrație de la  

,,Școala Specială Plopeni”, alături de domnul Ionică Adrian. Corect? În locul 

domnului Ionică Ion, care..., să intre să facă parte din... Oricum amândoi sunteți din 

Plopeni, deci eu cred că veți face o treabă foarte bună în cadrul acestui... 

 

Dl Adrian Ionică 

Cu propunerea ca domnul Lungu să fie reprezentantul președintelui 

Consiliului județean.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci este cu Dispoziție, să știți.  

Dacă domnul Ionică Ion era reprezentantul... 

 

Dl Adrian Ionică  

Nu, eu sunt reprezentantul dumneavoastră și... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și ați vrea să faceți schimb? 

 

Dl Adrian Ionică  

Eu să reprezint Consiliul județean și dumnealui să reprezinte Președintele. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Să reprezinte președintele. 

 

Dl Adrian Ionică 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci, nu putem să facem amendament - e proiect de hotărâre separat. 

 

Dl Adrian Ionică 

Bun. E în regulă atunci. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunteți de acord să completăm cu următorul amendament, hotărârea, astfel 

încât domnul Lungu să intre și ca reprezentant al Consiliului județean în CA-ul de la 

,,Școala Specială”? Să votăm mai întâi amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate.  

 

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

amendamentul propus. 

(Domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Stoian Sorin George nu au 

participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

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

Unanimitate. 

 

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

(Domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Stoian Sorin George nu au 

participat la vot). 

 

Dl Adrian Ionică 

Cu precizarea că mâine, la ora 9,00, este ședință de Consiliu de Administrație. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, dar este foarte bună precizarea. Trebuia, și am fost informat că domnii au 

fost în imposibilitatea de a ține o ședință pe care și-o doreau, care era urgentă și 

mâine dimineață vă rog să vă prezentați. 

Mâine, nu pleacă mâine în concediu. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nu pleacă mâine, pentru că vine sâmbătă la congres. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, așa este. 
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Am votat tot proiectul în integralitatea lui, da? 

Bun. Atunci următorul punct pe ordinea de zi - punctul nr. 5 (fost nr. 3) - 

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privitoare la componența 

Consiliului de Administrație al Spitalului Obstetrică Ginecologie”. 

Ca urmare a demisiei doamnei Carmen Dumitru, din Consiliul de 

Administrație, de la ,,Obstetrică Ginecologie”, avem un post în cadrul Consiliului, 

vacant. Am rugat să se facă propuneri. Din ce mi-a fost mie adus la cunoștință, 

domnul Ardeleanu, dacă nu mă înșel, știu că... 

Sunteți deja. 

Domnul Toma Horia? 

 

Dl Vasile Ardeleanu 

Eu sunt președinte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este, aveți dreptate.  

Sunteți de acord, domnule profesor? 

 

Dl Horia Victor Toma 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dl Eugen Ionică 

Facem un consiliu, facem și medicină, facem și telemedicină. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că este..., viitorul să știți că este telemedicina. Să știți că am discutat și 

cu domnul director la Județean, am diminua foarte, foarte mult costurile dacă am 

institui un astfel de program, astfel încât pacienții să fie monitorizați la domiciliu și 

să nu mai genereze costuri stând în spital. Să știți că am discutat și este foarte 

important. Eu cred că dacă ar putea cineva să facă un astfel de lucru...  

 

Dl Eugen Ionică 

Avem nevoie de 5G. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

5G - să știți că deja ,,Vodafone” a inaugurat 5G.  

Cine este pentru ca domnul Toma Horia să facă parte din CA? Împotrivă? 

Abțineri? Două abțineri. 

 

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

amendamentul propus (Bogdan Andrei Toader, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, 

Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, 

David Simona, Dumitru Cristian, Enescu Rareș Dan, Ilie Mihai Viorel, Ionică 
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Adrian, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, 

Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica 

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

Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma 

Horia Victor, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei) și două 

,,abțineri”(domnii consilieri județeni Ionică Eugen și Gâlcă Adrian). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Și proiectul în integralitatea lui, pentru că este vorba și de încetarea doamnei 

Carmen Dumitru, luăm act de încetarea, și nominalizăm pe domnul Horia Toma. 

Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri? Două abțineri.  

 

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

(Bogdan Andrei Toader, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana 

Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru 

Cristian, Enescu Rareș Dan, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Lungu Adrian, 

Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, 

Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Petcu 

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

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

Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei) și două ,,abțineri”(domnii consilieri 

județeni Ionică Eugen și Gâlcă Adrian). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult, domnilor! 

Următorul proiect nr. 6 (fost nr. 4) este - ,,Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub 

autoritatea Consiliului Județean Prahova”. 

Întrucât doar după data de 01 iulie putem să facem o rectificare propriu-zisă a 

bugetului, până atunci avem două mici subiecte care au intervenit și pentru care s-a 

impus acest proiect pe ordinea de zi și ar fi vorba despre banii primiți...  

Vă rog, spuneți dumneavoastră, doamna Dovîncă! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Avem aprobate de la bugetul de stat, subvenții pentru investiții în sănătate: 

constând în aparatură medicală la cele două spitale, respectiv la Spitalul Județean o 

sumă de 9 062 mii lei, iar...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică 9 milioane. 

 

Dna Maria Dovîncă 

...iar la Spitalul de Obstetrică  Ginecologie - 3 665 mii lei. De asemenea, s-au 

aprobat subvenții pentru Programul de PUG-uri în localități, respectiv cred că 227 

mii lei.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

300 mii lei - aproximativ. 

Și acestea două și amendamentul pe care eu aș vrea să-l fac.  

Să știți că nu sunt toate sumele pe care le vom primi la cele două spitale, dacă 

nu mă înșel și la Câmpina, pentru că tocmai l-am văzut pe domnul Nistor, și 

dumnealor au o rectificare - au primit 5 milioane, dacă nu mă înșel. 

Doamna Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, atunci când a vizitat Spitalul 

Județean, a făcut o promisiune - că vom primi 14 milioane la Spitalul Județean – 

deci, mai așteptăm niște sume. La fel și la Spitalul de Obstetrică, mai trebuie să mai 

vină în perioada următoare câteva sute de mii de lei, dacă nu mă înșel.  

Totalul era undeva la 5 milioane și la Spitalul de Obstetrică Ginecologie. Noi, 

având obligația să cofinanțăm cu 10% această aparatură medicală, tocmai pentru 

acest motiv avem rectificarea, iar la PUG-uri, este o primă tranșă, de obicei banii ne 

vin în două tranșe, una la începutul anului și una spre sfârșit, dacă nu mă înșel, din 

partea Ministerului Dezvoltării pentru elaborarea PUG-urilor. Acum au fost 

cuprinse, câte localități? 12? 

 

Dna Maria Dovîncă 

22. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

22. 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

22. Este suma pe tot anul, dar putem cere suplimentări dacă mai sunt bani… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Iar amendamentul pe care vreau să vi-l supun atenției, este următorul: urmare 

a economiilor făcute la ,,Programul de covoare asfaltice”, tocmai am finalizat 

procedura de achiziție, vom începe efectiv execuția covoarelor asfaltice, începând 

cu săptămâna viitoare, la sfârșit vom preda amplasamentul. Avem o economie de...  

 

Dna Maria Dovîncă 

O economie de 3.270 mii lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

3,2 milioane. Este foarte bine, dacă mă întrebați pe mine, că ofertanții au 

licitat mai puțin decât estimatul nostru, iar acești..., o parte din acești bani am vrea 

să-i ducem la ceea ce înseamnă deszăpezire, pentru că trebuie să demarăm licitația, 

astfel încât să fim gata până la 15 octombrie și acolo aveam prevăzuți doar 4 

milioane și estimatul pentru sezonul 15 octombrie - 15 martie 2020 ar fi de vreo 7 

milioane, estimatul cu care vom merge la achiziție. Avem nevoie de 2 milioane din 

acești 3,2 milioane. Un milion de lei am vrea să-l repartizăm către o lucrare pe care 
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am amânat-o de foarte mult timp, o lucrare care are deja sursă de finanțare pe 

măsura, pe Ordonanța de Guvern 925? 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

975. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Dar, în urma expertizelor și a studiilor, a reieșit că valoarea pe care am 

primit-o din partea Ministerului Dezvoltării în acel moment, vorbim de anul 2015 

sau 2016, nu este de ajuns și ca să putem să ținem licitația mai avem nevoie de un 

milion, pentru acea calamitate. În total, ne va costa undeva la 5 milioane, punctul 

SWISS CAPS.  

Destul de mult. Și mai...  

 

Dna Maria Dovîncă 

Trebuie menționat că pentru deszăpezire, trebuie alocată suma care este în 

amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, citesc. Având în vedere referatul Direcție tehnice, privind necesitatea 

sumelor repartizate la bugetul local pentru întreținerea curentă pe timp de iarnă 

2018-2019, cu suma de 1 850 000 lei sau 1850 mii lei, prin redistribuire de la 

,,Programul de reparații drumuri și podețe pentru anul 2019”, propunerea este 

următoarea: cu influențele în structura cheltuielilor bugetului propriu, capitolul 

transporturi, titlul 20 ,,bunuri și servicii” - 00 lei; art. (20.02) - ,,reparații curente” - 

minus 1850 mii lei; la art. (20.23) - ,,prevenirea și combaterea inundațiilor și 

înghețurilor” - plus 1850 mii lei. Îl luăm de la un articol și îl ducem la alt articol. 

Această sumă de 1,8 milioane pentru zăpadă. Este corect? 

Ar mai fi ceva de adăugat? Trebuie să aprobăm amendamentul și ulterior 

hotărârea de rectificare. Acestea erau modificări în interiorul capitolului de 

reparații. 
 

Dna Maria Dovîncă 

La același alineat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, dar trebuia să cunoască ce facem cu suma - o redistribuim între capitole. 

Nu avem nevoie neapărat de aprobarea dumneavoastră, dar trebuia să știți. Singurul 

lucru pentru care avem nevoie, pentru că articolul este diferit de la ,,reparații 

covoare” la ,,deszăpezire”, avem nevoie să intrăm în ședință de consiliu pentru a 

modifica între articole. 

Vă rog! 

 

Dna Simona David 

Voiam să întreb cum s-au ales drumurile din județ care sunt asfaltate. În 

Florești, avem DJ 144, care se circulă pe o singură bandă - atât de plin de găuri este.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

DJ 144? 

 

Dna Simona David  

Da, și știu că s-au făcut și adrese scrise către dumneavoastră. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci nu vorbim de 720? 

 

Dna Simona David 

Nu, DJ 720 e cel din DN, vorbesc de cel care traversează...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În fiecare primăvară, Direcția tehnică merge pe absolut toate drumurile 

județene și verifică starea drumurilor. 

 

Dna Simona David 

Noi am făcut adresă și e în același stadiu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Când ați făcut adresă? 

 

Dna Simona David 

Sunt adrese făcute de anul trecut.  

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

Nu am primit anul acesta nicio adresă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A spus de anul trecut. 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

De anul trecut este posibil, dar la începutul anului, colegii chiar parcurg 

absolut toate drumurile din județ și așa se aleg pentru fiecare localitate în parte. Au 

discuții cu domnii primari, cu viceprimari și stabilesc de comun acord, lungimea de 

covoare pe care o propun pe fiecare drum județean din acel UAT.  

Deci, dacă la Florești dumneavoastră știți că e, pot să vorbesc cu cei care au 

fost pe teren, respectiv cu responsabilul, inginer Chiroiu, și o să vedem ce s-a 

întâmplat cu DJ 144.  

Eu nu am citit personal nicio..., dar ne vom ocupa și ne uităm. Vedem cum o 

rezolvăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș găsi eu o explicație la ce s-a întâmplat, dar o să v-o spun în particular, 

deoarece este mult mai bine așa.  
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Dacă atunci când au trecut pe acel drum și au încercat să contacteze 

autoritatea locală nu au primit niciun răspuns, atunci ei au mers mai departe la 

Filipești și... Aproape toate drumurile județene, am avut atât de multe covoare… 

Deci, dacă în acea zi nu s-a răspuns și nu au reușit să ia legătura, poate cu domnul 

viceprimar, cu domnul primar sau cu cineva de la UAT, există posibilitatea ca ei să 

fi mers mai departe, au găsit drumul pe raza... Din ce știu eu 144 este prins, o 

bucată. Sau 720?  

A, nu 720. Am concluzionat. E în Proiectul pe fonduri europene și nu avea 

sens să intervenim, pentru că va începe... 

Bun. O să vedem și o să rectificăm. O să rugăm pe cei de la tehnic să meargă 

pe teren. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu știu ce se întâmplă cu drumul județean, cred că este 100L sau M - Podenii 

Noi - Apostolache. Acolo, de când am venit eu în Consiliu, tot spun și tot vorbesc, 

că acela se rupe, se duce, nu s-a făcut nimic acolo. Anul trecut ne-ați spus că a fost 

un studiu făcut ca să vadă care este soluția, acum doi ani că urma să se facă studiu... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vorbiți de acel pod de la Podeni? 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu este pod, este vorba de alunecarea aceea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Alunecarea aceea. 

S-a intervenit. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu s-a intervenit. Mă duc săptămânal acolo.  

La Popești, la intrarea în Popești. Nu ai ce să intervi. Acolo pui niște pietriș, 

ai pus puțin asfalt și asta este. Trebuie făcut ceva totuși. Dacă a fost făcut studiu,  ce 

soluție s-a dat? 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

 O să vorbesc cu colegii din direcție și o să vă dăm un răspuns oficial. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Suntem în anul trei. Eu sunt de trei ani de zile în Consiliu, nu s-a întâmplat 

absolut nimic. 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

 Așa este. Noi, unde am stabilit și am avut lucrările hotărâte de către 

Ministerul Dezvoltării, acolo am aprofundat studiile de teren și am încercat să 

mergem mai departe cu proiectarea. La Podenii Noi, pentru pod, o să continuăm, 
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avem prinși bani pentru continuarea proiectării în lista de investiții. O să văd în 

punctul acela de care spuneți, cu alunecarea, ce s-a întâmplat, dacă s-au făcut…    

 

Dl Eugen Ionică 

 Anul trecut mi s-a spus că acolo s-a făcut un studiu și anul acesta nu avem 

rezultatele studiului, nu avem nicio soluție. 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

 E adevărat.  

Trebuie să mă lăsați, să-mi acordați timp, să verific cu colegii, pentru că nici 

eu nu le știu pe toate în acest moment. Deci, verificăm și vă răspundem. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnule Enescu. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Ca o completare. Acolo, în punctul acela la Popești, unde e alunecarea de 

teren, s-a acționat - reparație totală în 2000-2004, în acel mandat, urmând după 

aceea iarăși să se producă acele alunecări. Dacă nu mă înșel, anul trecut, în 

primăvară sau imediat după primăvară, s-a turnat asfalt pentru a fi mai ușor...  

Nu-s gropi, e vorba de diferență de nivel la asfalt. 

Corect, o fi. S-a trecut pe acolo și e ceva de spus, dar repet, acolo s-a acționat, 

s-a mai reparat odată în 2000-2004.  

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Acolo avem o restricție și de tonaj și de viteză.  
  

Dl Eugen Ionică 

 Se termină mandatul și tot am auzit povești că se va întâmpla ceva. Nu s-a 

întâmplat nimic, suntem în al patrulea an. De aceea vă tot întreb de fiecare dată.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă voi da răspuns imediat în ședința următoare. Vă spun sincer - banii, anul 

acesta, au fost destul de puțini.  

Avem o alunecare la Chiojdeanca, pe un drum, care este evaluată la 23 

milioane lei. La un drum. 23. Am terminat proiectarea. Cât are...? 
 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

 Atât, că nu am putut să mergem mai departe cu aprobarea indicatorilor … 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

N-am putut să vă supunem la vot așa ceva deoarece știm sigur că nu avem 

fondurile necesare pentru această lucrare și știm sigur că este mai ieftin să mutăm 

acești cetățeni. Cu 4 milioane euro, mai bine îi mutăm.  
 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

 Sunt zone cu alunecări foarte importante. Alunecările se întâmplă an de an, 

cam în același loc - din câte am observat eu. Sunt datorate în mare parte și faptului 
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că ,,Apele Române” nu se interesează să regularizeze măcar zonele care sunt foarte 

afectate an de an; deci, ei nu ne ajută cu absolut nimic. Noi nu putem, pe lucrările 

pe care le-am propus Ministerului pe calamități, să ne propunem să facem lucrări de 

apărări de maluri, lucrări în albie - pentru că spun că nu este de competența noastră 

să le facem... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și nu este nici domeniul nostru. 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

 Nu este domeniul nostru.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Adică este proprietatea ,,Apelor Române”. 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

 Și atunci, este foarte greu să protejăm drumurile care sunt amplasate pe malul 

apelor și la care apar curgerile acestea din cauza viiturilor. Deci, suntem într-o 

situație și încercăm să rezolvăm parțial aceste probleme, cât se poate tehnic și 

financiar. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Cu privire la amendamentul propus de către subsemnatul - cu mutarea 

efectivă a 1850 mii lei, de la ,,Reparații curente”, la ,,Prevenirea și combaterea 

inundațiilor”, sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

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

amendamentul propus. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și acum, proiectul în integralitatea lui - cu alocarea de fonduri pentru 

cofinanțarea la aparatură medicală, 10% la ambele spitale.  

  

Dna Maria Dovîncă 

20 % subvenție de la bugetul de stat, din 9 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și noi? 

 

Dna Maria Dovîncă 

 10 %, i-am alocat la… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  I-am alocat la începutul anului și noi acum de fapt primim bani în cadrul 

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

Unanimitate.  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 Punctul nr. 7 (fost nr. 5) - ,,Proiect de hotărâre privind actualizarea 

Monografiei economico-militare a Județului Prahova”. 

 În fiecare an, vă supunem atenției actualizarea Monografiei, așa cum prevede 

și legislația în vigoare. Sunt câteva modificări. Domnul colonel de la STPS este aici. 

 

 Dl Adrian Oprea 

 Am onoarea să vă salut! Sunt colonelul Oprea, șeful STPS Prahova. 

Monografia se face pe 4 ani și anual se aduc actualizări. Prin bunăvoința Consiliului 

județean și cu sprijinul Structurii noastre, anul acesta am actualizat un număr de 

anexe. După ce se vor aproba, vor fi înaintate structurilor FSNA și Statului Major 

General, ele putând fi folosite în cadrul exercițiilor și a tuturor activităților care 

necesită aceste baze de date.  

Vă pot raporta faptul că anul anterior s-a folosit la exercițiul ,,Seism 2018”, 

condus de către domnul Arafat, când s-au simulat o seamă de nevoi identificate în 

această bază de date: spitale, număr de paturi, număr de clădiri care pot adăposti 

respectivele victime, deci, este o lucrare care și-a văzut necesitatea. 

Vă mulțumesc! Am onoarea să vă salut! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Erji, v-ați speriat când a început să vorbească? 

 

Dl Dan Ciolac 

 Domnul Nicușor nu s-a panicat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Nicușor nu s-a panicat deloc. 

 

Dl Adrian Ionică 

 Și eu sunt absolvent de Academie Militară, deci nici eu... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 A vorbit corect, e bine.  

Dacă sunt alte comentarii la acest punct pe ordinea de zi? Dacă nu, vi-l supun 

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

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 
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 Punctul nr. 8 (fost nr. 6) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „Brazi Industrial Parc” 

S.A.”. 

 Am înțeles de la doamnele de la economic că pot aproba bugetul, că sunt pe 

zero și că... 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

Au viză. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au viza dumneavoastră, lucru care se întâmplă destul de rar. 

 

Dl Dan Ciolac 

Cine este de la financiar? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna director contabil și domnul director. 

Am vrut să vină în fața dumneavoastră să prezinte...  

Vă rog! Pe scurt, vă dați seama. 

 

Dl Alexandru Bănică 

Domnule președinte, se observă o activitate bună. Eu zic că dacă are o 

creștere așa cum e pe hârtie, de 33%, față de anul trecut, e un lucru bun și ajunge pe 

zero. 

Mai am o observație la penultima frază din materialul prezentat - aș vrea să-i 

spun domnului director că Administrația Parcului nu face parteneriate cu agenții din 

parc - nu e legal. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai spuneți o dată, domnule Bănică! 

Administrația...? 

 

Dl Alexandru Bănică 

Parcului, deci dânșii, nu pot face parteneriat cu cei care sunt în Parc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu are cum să facă. 

 

Dl Alexandru Bănică 

Păi nu are, dar aici spune că va face parteneriat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Poate este o formulare nepotrivită. Poate voiau să...  

 

Dl Alexandru Bănică 

Penultima frază din materialul domnului director. Nu, al președintelui CA.  
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Ultimul material de aici. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Vă rog, domnul Enescu! 

Imediat răspundeți colegilor.  

 

(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian participă la lucrările ședinței 

Consiliului județean). 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

O întrebare am pentru domnul director: câți angajați aveți la ,,Parcul 

Industrial”, domnule director? 

 

Dl Ion Stoica 

19 angajați. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Aveți angajați și din exterior? 

 

Dl Ion Stoica 

Cu contract de două ore, cu aprobarea Consiliului de Administrație, pe 

asistență juridică. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc! 

 

Dl Eugen Ionică 

În contract sunt prestări servicii pe anumite… 

 

Dl Ion Stoica 

Am considerat, având în vedere că sunt peste 30 de procese și față de calitatea 

profesională existentă trebuie și o consultanță în plus din partea unui consilier, pe 

specializarea ,,Parc Industrial”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Eu am altă întrebare: aveți și contract cu o firmă care prestează servicii 

juridice și aveți contract și cu un jurist cu două ore? 

 

Dl Ion Stoica 

Nu.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu aveți. Deci, doar acest contract cu două ore pentru un jurist pentru a vă 

ajuta pe partea de legalitate. 
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Dl Ion Stoica 

Ca să nu pierd timp. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar nu mai aveți și un contract cu o societate care să presteze servicii de 

consultanță juridică. Bun.  

 

Dl Ion Stoica 

Pe consultanță juridică? Termenul m-a indus în eroare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, aveți și un... Am înțeles. Oricum... 

Iar în cadrul aparatului dumneavoastră, dintre cei... 

În cadrul celor 19 persoane angajate pe care le aveți, așa ați spus 

dumneavoastră mai devreme, aveți și vreun jurist? 

 

Dl Ion Stoica 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci, vă spun – uitați, la ,,Hidro Prahova” avem aceeași situație: există un 

jurist, dar care este depășit de anumite spețe și este normal să se ia o societate care 

să reprezinte. Este absolut normal, să știți, pentru că juristul nu poate să facă față la 

multitudinea de litigii care există la nivelul unui Parc și sunt sigur că și la 

dumneavoastră și sunt de acord. Dar dacă aveți un jurist, aveți și o societate și vă 

mai luați încă o consultanță cu două ore, intervine o problemă și vă spun unde este 

problema. Ori juristul dumneavoastră este slab pregătit și atunci ar trebui să-l dați 

afară și îl păstrați pe cel cu două ore, ori renunțați la cel cu două ore. Trei variante, 

nu prea există. Nu am mai întâlnit. Există două. Două și sunt normale, pentru că 

sunt niște spețe atât de complicate, încât orice societate este bine să-și ia un 

profesionist care să o reprezinte în anumite litigii. Este normal și pentru că juristul 

face activitatea curentă: de parte juridică, de înregistrări de contracte, de verificare, 

de semnătură, de legalitate. 

 

Dl Ion Stoica 

Am înțeles. Răspunsul îl cunosc, rămâne să iau decizia. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

E foarte bine că-l cunoașteți, eu sincer nu-l cunosc. 

Foarte bun răspunsul dumneavoastră, chiar foarte bun răspunsul. Este 

surprinzător și să știți că puține lucruri mă mai surprind, dar acesta a fost 

surprinzător. Bun.  

Domnule Bănică. Deci dumneavoastră ați spus că dacă se întâmplă ceea ce e 

pe hârtie, este bine. Nu pot decât să îi felicit pe toți din cadrul Parcului, pentru că nu 
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am mai aprobat bugetul la ,,Parcul Brazi”, cred că de vreo trei-patru ani. A fost și 

anul trecut. La ,,Termo” sigur nu l-am mai aprobat. 

 

Dl Gheorghe Necula 

Dar mai greu s-a aprobat. Mai cu amânare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai cu amânare? Am înțeles. Scuzați-mă atunci! 

 

Dl Gheorghe Necula 

Și acum era cât pe aici să fie amânat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

O întrebare am și eu. Este singura întrebare, pentru că e normal să cunoască și 

domnii consilieri această situație. Sechestru mai există? 

 

Dl Ion Stoica 

Da. Din partea ,,Veolia”, sunt două tipuri de sechestre: și pe conturi și pe 

clădiri, active Mâine avem o întâlnire și cu ,,Dalexul”- avem multe probleme. 

 

Dna Fabioara Ionescu 

Să faceți cerere să se restrângă sechestrul, pentru că firma aceea și-a păstrat 

sechestru pe tot. Trebuie să se restrângă pe o bucată. 

 

Dl Ion Stoica 

Ne-au dat pentru coșul de fum și cele două terenuri care trebuie alipite. Am 

obținut de la cele două, ca să putem continua intabularea și să avem… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În superficie.  

Bun. Mulțumesc! 

Acum, domnii consilieri, am văzut că au și dumnealor câteva întrebări. Eu 

mi-am adresat întrebarea pe care am avut de gând să v-o adresez.  

Domnul Ionică, aveați o întrebare sau mi s-a părut?  

 

Dl Eugen Ionică 

Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. 

Bun. Mă scuzați atunci! Am fost eu indus în eroare.  

Dacă nu mai sunt alte probleme, eu vă supun la vot acest proiect. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

 

Dl Ion Stoica 

Dacă ne permiteți să ne retragem? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, sigur. Cu mare plăcere! Și noi vă mulțumim pentru răspunsuri și pentru 

proiectul prezentat.  

Ajungem la proiectul nr. 9 (fost 7) referitor la ,,Aprobarea cheltuielilor 

pentru implementarea proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! - 

proiect A””. 

De la DGASPC - domnule director! 
 

(Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca a ieșit din sala de 

ședință). 

 

Dl Viorel Călin 

Vorbim de un proiect pe Axa de finanțare pentru capitalul uman. Acest 

proiect, precum și cel de la punctul următor, reprezintă proiecte, care în următorii 

trei ani vor asigura o parte din finanțarea cheltuielilor de funcționare pentru celelalte 

două proiecte pe care le-am depus pe POR, la Călinești, unde construim locuințele 

protejate și centrele de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să avem bani să plătim și personalul din aceste proiecte. Pentru câți ani? 

 

Dl Viorel Călin 

Trei ani. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trei ani. Doamne ajută! 
 

Dl Viorel Călin 

Personalul, utilitățile și alte cheltuieli. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Funcționarea, ați explicat foarte clar, funcționarea. 

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

la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Următorul proiect, care este în strânsă legătură cu cel precedent nr. 10 (fost 

nr. 8) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 

proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect B””. 
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(Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca a revenit în sala de 

ședință). 

 

Dl Viorel Călin 

E același proiect complementar la cel de-al doilea proiect pe POR, astea două 

însumate, înseamnă vreo 12 milioane lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnule director, înainte să supun la vot aceste două proiecte foarte bune, 

am și eu o întrebare către dumneavoastră. Este una mai amplă, care cuprinde două 

puncte, două subpuncte de fapt: Comarnic și Dumbrăvești, domnule director?  

 

Dl Viorel Călin 

Chiar voiam să vă spun, că tot am vorbit de aceste proiecte, să vă expun 

situația proiectului de la Sinaia. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care se va duce la Comarnic. 

 

Dl Viorel Călin 

Care se va duce la Comarnic.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este aceeași situație cu centrul de la Călinești, care este mult avansat - 

construirea unor căsuțe și a unui centru de zi.  

 

Dl Viorel Călin 

Cu toate eforturile pe care le-am făcut, am ajuns astăzi, în faza în care am 

primit documentația cu studiul de fezabilitate și restul documentației, aseară la ora 

11,00. Deci, efectiv ne-am dus acolo și am stat până ne-a predat documentația în 

orice formă a putut să o dea.  

Documentația are niște probleme care pot fi remediate într-un timp foarte 

scurt și noi am sperat că o vom obține într-un timp util, astfel încât, astăzi, să venim 

la ședință să vă rugăm să aprobați și acest proiect. Linia de finanțare se închide pe 

data de 01 iulie, asta înseamnă luni la ora 12,00 și chiar voiam să vă rog, dacă ne 

puteți ajuta într-un fel dumneavoastră și dumneavoastră domnii consilieri, nu știu, 

poate o ședință, să putem aproba acești indicatori tehnico-economici. Este păcat de 

toată munca și de tot efortul...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că sunt de acord cu dumneavoastră. Nu știu cum ați ajuns pe această 

ultimă, ultimă sută de metri. Problema este că și dacă reușim, Comarnicul, care ne 

ajută pentru Sinaia, nu știu în ce stadiu sunteți cu Dumbrăvești-ul, care ne-ar ajuta 

pentru Plopeni.  
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Dl Viorel Călin 

La Dumbrăvești lucrurile nu sunt atât de avansate, fiindcă acolo a trebuit 

dezmembrat o parte din teren, după aceea schimbată destinația, fiindcă pe acest 

teren era o fostă școală. Toată procedura aceasta de schimbare de destinație a fost 

destul de greoaie. Școala și cu...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar știu că Ministerul Educației eliberează astfel de avize. 

 

Dl Viorel Călin 

Eliberează, numai că, de exemplu la Dumbrăvești, față de alte avize pe care 

le-a dat în câteva zile, e trimis de aproape o lună și nu a venit nimic. Între timp, 

adică înainte să trimită documentația, Școala și Primăria nu prea s-au înțeles cine să 

dea acest aviz. După insistențe - am sunat și la Inspectorat, am vorbit și cu domnul 

primar, s-au pus de acord au dat un act care mai trebuia la Minister și acolo lucrurile 

s-au blocat. După ce obținem avizul acesta, vedem ce vom face mai departe. 

 

Dl Adrian Ionică 

Fiți amabil! Revin cu rugămintea să țineți cont de copiii care trebuie 

transportați la Școala Specială, dacă îi mutăm la Dumbrăvești. 

 

Dl Viorel Călin 

Sigur că am luat în calcul toate lucrurile astea și din păcate trebuie să spun că 

singura locație pe care am găsit-o în zonă, a fost la Dumbrăvești. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ne-ar fi plăcut la Plopeni, dar nu s-a găsit, împreună cu primăria, un teren 

adecvat pentru amplasarea acestor căsuțe la... 

Ce să vă spun: la doamna, la Florești, ne-au dat hotărârea într-o zi. 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar cine întârzie toată documentația asta. A cui este...? Trebuie să fie vinovat 

cineva. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Diferitele ministere. 

 

Dl Viorel Călin 

În ceea ce privește proiectul de la Sinaia, știți foarte bine că orice 

documentație este legată de buget, deci practic, am avut un timp foarte scurt de la 

aprobarea bugetului și de aceea suntem azi în situația…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică până au avut bugetul aprobat, pentru că a fost întârziat bugetul nostru, 

ca să poată să antameze proiectarea și restul consultanței pentru acest proiect...  
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Dl Viorel Călin 

Și nu mai vă mai zic de toată perioada anterioară, deci tot ce înseamnă 

fonduri europene pe partea asta, și la copii și la adulți, nu am avut posibilitatea decât 

să luăm terenuri de la  primării. Am abordat absolut orice primărie din județul ăsta, 

ne-am dus și la ședință, am făcut tot posibilul. Am obținut câteva terenuri, printre 

care cel de la Florești...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bine. Să nu credeți acum că primăriile, sau domnii primari, sau consiliile 

locale nu au vrut să sprijine. Sunt anumite cerințe pentru aceste terenuri - trebuie să 

aibă acces facil, adică trebuie să fie la un drum național sau județean, trebuie să aibă 

utilități, trebuie să fie în domeniul... Care domeniu: public sau privat? 

 

Dl Viorel Călin 

Sunt mai multe condiții: unele primării efectiv nu mai au terenuri, deci nu au 

avut ce să ne dea, unele au terenuri...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cum a fost Sinaia, din ce am înțeles. 

 

Dl Viorel Călin 

Acolo, prima dată ne-au spus că au identificat, după aceea că nu mai au. Sunt 

mai multe primării de pe Valea Prahovei.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care au refuzat.  

 

Dl Viorel Călin 

Unele sunt cu situații juridice foarte încurcate și n-avea sens să ne complicăm 

fiindcă nu mai terminam niciun fel de proiect. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care nu și-au dorit. 

 

Dl Viorel Călin 

Care nu au vrut să dea - ce să facem? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au spus că vor ajunge acolo copii cu probleme care vor strica atmosfera din 

comunitate. 

 

Dl Viorel Călin 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spunem pe corecte, că aceasta a fost situația. Am vorbit eu... 
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Da, doamna Erji, nu vă mai uitați așa. Nu toți oamenii sunt bine-voitori și nu 

trăim într-o societate perfectă. 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Foarte rău. 

 

Dl Viorel Călin 

După ce am parcurs toate aceste etape, vă dați seama că să te duci tot timpul 

să cauți terenuri,  asta e bun, ăsta nu e bun, după aceea să obții toate avizele astea. 

Dacă a fost școală, să schimbi destinația… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, depinde dacă a fost școală. Depinde ce a fost înainte, oricum trebuie să 

schimbi destinația. 

 

Dl Eugen Ionică 

Întrebarea este: după ce se va încheia, după ce se va închide această linie de 

finanțare, mai există vreo posibilitate sau urmează să stabilim și să dăm noi banii 

pentru această relocare?   

 

Dl Viorel Călin 

 Există, dar eu zic că este păcat să nu luăm acești bani. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Adică eu cred nu mai putem. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Păi nu. Pentru asta spune. Pentru Comarnic, putem să depunem. Dacă facem 

mâine o ședință, cu cei care se vor prezenta și nu pleacă de mâine într-un weekend 

prelungit, și convocăm o ședință, astfel încât să aprobăm de urgență acest proiect, să 

poată să-l depună până luni la ora 12,00. Aceasta era o rugăminte, din acest motiv l-

am și întrebat de stadiul acestui proiect. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și stabilim mâine dacă la ședință o să aibă indicatorii și elementele de bază 

ale… 

 

Dl Viorel Călin 

Indicatorii tehnico-economici. Noi depunem această hotărâre... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trebuie depus în My SMIS.  

 

Dl Viorel Călin 

Trebuie depus în My SMIS și după aceea sigur va urma o perioadă de 

clarificări unde eventualele mici neconcordanțe vor fi puse în ordine. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar măcar apucăm termenul de depunere. 

 

Dl Viorel Călin 

Apucăm termenul de depunere, pentru că e păcat...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mâine dimineață, la ora 9,00. Durează cinci minute. V-aș ruga, în măsura... 

Suntem... 

Ce prezență avem, doamna secretar? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

34. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

34.  

Avem nevoie de 22 - vă spun sincer.  

 

Dl Viorel Călin 

V-aș ruga să aveți în vedere că trebuie… La noi deja documentația este, o să 

se lucreze, probabil, până foarte târziu în noapte ca să remediem.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Reușiți, mâine la ora 9,00? 

 

Dl Viorel Călin 

Păi noi reușim, dar... trebuie luate niște avize. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la ce instituții? 

 

Dl  Călin Viorel 

De la Consiliul județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ați fost ironic acum sau sarcastic? - ca să înțeleg. 

 

Dl Călin Viorel 

Nu am fost ironic 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Uitați, domnul Nistor a zâmbit - se întâmplă rar, să știți. 

 

Dna Luminița Sînziana Iatan 

Noi am sprijinit la Direcția de cultură și aceasta a dat un punct de vedere la 

fază de SF, cu mare greutate, și să sperăm că la faza următoare proiectul va fi mai 
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bun, deci am sprijinit și am ajutat, am trecut luna trecută de comisie, cu mare 

greutate.  

 

Dl Viorel Călin 

Chiar ne-a ajutat foarte mult. Dacă nu era doamna, nu eram nici măcar în faza 

aceasta. 

Noi venim la ora 9,00, nu este nicio problemă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă îmi spuneți la ce direcții? Le avem pe toate, aici, prezente.  

 

Dl Viorel Călin 

Nu știu ce avize îmi trebuie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna secretar, zâmbiți-mi și dumneavoastră cum mi-au zâmbit domnii 

aceștia! Spuneți-mi la ce direcție. Că stau împreună până târziu în noapte.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Direcția integrare, promovează proiectele și fiind vorba de bani ne trebuie 

aviz de...  

 

Dl Dumitru Cristian 

Trebuie să le depuneți mâine, sau luni dimineață?  

 

Dl Viorel Călin 

Și luni, dar...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna directoare de la Juridic este prezentă? 

 

Dna Alina Georgiana Tincă  

Noi nu avem o problemă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Le aveți până mâine la ora 9,00. 

Aș vrea să confirmați acum... 

Domnule Pințoiu, dacă puteți să ajungeți mâine la ora 9,00... 

 

Dl Hora Victor Toma 

 Eu aveam o propunere, domnule președinte: O pauză și facem o ședință acum 

în continuare. 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Păi, nu au materiale. 
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Dl Viorel Călin 

 Nu depinde de mine. Nu avem materiale. 

 

Dl Cristian Dumitru 

 Se termină programul de lucru și nu mai are cine să...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu este problemă. 

 La Registratură știu că avem program prelungit. Până la ce oră? 

 

 Dna Alina Georgiana Tincă 

 Până la ora 18:30. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Până la 18:30. 

 

Dl Adrian Ionică 

La ora 19:30 este meciul Naționalei României.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Măcar atunci să fim cu toții patrioți. 

 Considerați că în două ore puteți? Vă întreb? 

 

 Dl Viorel Călin 

 Eu zic că cel mai bine ar fi mâine dimineață. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnilor, deci rămâne pe mâine dimineață la ora 9,00, dar dacă noi venim, 

v-aș ruga ca dumneavoastră să fiți pus la punct cu toate avizele pe care ni le 

solicitați și sunt sigur că doamnele vor fi mai mult decât cooperante, da.   

 Mâine, la 9,00 dimineață. Cine poate, aș vrea să confirme în acest moment - 

și cei care au telefonul în mână.  

 Aș vrea să numere Alina, să știm dacă mâine avem... 

 

 Dl Dumitru Cristian 

 Nu votăm acum. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu, nu. Doar să știm cine vine mâine la 9,00. 

  

 Dna Alina Georgiana Tincă 

 22. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 22. Mulțumesc foarte mult! 
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Dl Viorel Călin 

 Mulțumesc și eu! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

V-aș ruga, din acest moment... Cine este de acord să trecem la vot pentru 

acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

V-aș ruga să mergeți și să rezolvați această problemă! 

Pentru că are dreptare domnul Ionică - dacă nu îl facem acum pe bani 

europeni, îl vom face sigur, ulterior, din banii noștri și sincer nu ne dorim acest 

lucru.  

 

Dl Dan Ciolac 

Și de asta ne-au ales cetățenii, să fim aici pe metereze, ceas de ceas...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

 Fostul proiect nr. 9, actualmente proiectul nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre 

privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești”. 

 Doamna Vasile, doamna Ion, statul de funcții la Spitalul Județean de Urgență! 

  

 Dna Elena Ion 

 A avut loc concursul de promovare în grad profesional - 16 asistente medicale 

cu PL, în asistente medicale principal și un muncitor, din IV în III, dar au loc și 

niște desființări și înființări de posturi, deci nu se majorează numericul și toate 

desființările sunt pe un nivel inferior, în vederea ocupării prin concurs. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Domnul Ionică?  

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Fostul proiect nr. 10, actualmente nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor 

Prahova”.  

 Doamna ,,comandant” Zecheru, este aici. 

 

 Dna Elena Ion 

 Tot promovare în funcție, dar 6 posturi: 5 de inspector de specialitate IA și un 

referent pe studii medii, din I în IA.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu vă verific, că scrie acolo. 

A știut bine.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

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

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului”. 

 

 Dna Elena Ion 

  Dumnealor, cu noua reorganizare, au pentru fiecare centru, fie de copii, fie de 

adulți, fie de aparatul propriu de lucru: organigramă, stat, ROF, și pentru că sunt 

atât de multe modificări, în 80%, tot ca urmare a promovărilor, trimestrial, vin cu 

propunere de modificare a organigramei și a statului, dar în interior – deci, fără 

majorare, fără suplimentare. Au avut loc examene de promovare și în cadrul unor 

centre și de mutări de posturi cu oameni cu tot, deci nu altceva.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Vă mulțumesc foarte mult! 

  Vă rog, domnule Bănică! 

 

  Dl Alexandru Bănică 

  Statul de funcții nu corespunde cu organigrama. Aici, la Centrul Urlați, 

director executiv, director executiv adjunct, director. Eu am înțeles care este 

schema: că aceștia doi din față sunt numai la Direcția generală, dar nu trebuie să 

mai apară sub antetul ăsta, deci aici apare director și… 

  Deci nu trebuie să apară director executiv și director executiv adjunct în 

antetul acesta.  

   

 Dan Elena Ion 

 La Urlați? 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu la Urlați, la toate. 

  

 Dna Elena Ion 

 La Urlați este de handicap, persoane adulte. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Aici, nu zice handicap Urlați, trebuie să zică tot director, nu trei directori. M-

ați înțeles? 

 Sau Șef de centru. 
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 Dna Elena Ion 

 Deci ca formă, nu vreți să mai apară și subordonarea lor...  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Subordonarea lor e de la sine, e conform legii. 

 

 Dan Elena Ion 

 …așa numitul ordonator secundar de credite. Da, am înțeles.  

 Știți ce se întâmplă? Ca urmare a legislației de reorganizare, a întregii 

activități de asistență socială, ordinea a fost așa: activitatea, deci ROF-ul, și după 

aceea structura organizatorică, organigramă și stat. Și s-a impus prin ROF să se 

puncteze aceste subordonări. De aici, din 2017...  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu m-ați înțeles. Eu înțeleg că la Centru este director și care conform legii se 

subordonează la Direcția copilului, că apare în antet.  

 

 Dan Elena Ion 

 Au personalitate juridică. Sunt adulți, și vor să se vadă de unde...  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Doamnă, sunt de acord. E un director acolo. Eu văd aici, în antet, Urlați 

handicap și aici văd trei directori.  

 În statul de funcții, există numai director. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu zic să vă luați după statul de funcții, nu după organigramă.  

 

 Dan Elena Ion 

 Exact. În statul de funcții sunt numai funcțiile exacte ale acelei… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Dacă sunt alte comentarii 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 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

  Am ajuns la punctul nr. 14 (fost nr. 12), domnule profesor.  

Întrucât eu nu am avut acest proiect la mapă, îmi permit să vi-l citesc și poate 

vă conving, chiar dacă nu ați vrut să rămână pe ordinea de zi, și spune așa: se 

aprobă, de principiu, înființarea unei structuri, persoană juridică de drept public, 

instituție publică de interes județean în subordinea Consiliului județean Prahova, 
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finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local al județului 

Prahova - asta era alin. (1).  

Alin. (2) - Clubul sportiv se va organiza și va funcționa ca un club 

polisportiv, pentru că a fost... 

 

………… 

Mono. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Aici scrie ,,poli”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnilor, eu vă citesc ce scrie la mine. La mine scrie ,,polisportiv”. Vă jur. 

La mine scrie ,,polisportiv” și aș vrea să știu de ce?  

 

 Dl Dan Ciolac 

 Eu aș spune ,,plurisportiv”, nu ,,polisportiv”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și acum, voi citi eu, de pe proiectul meu de hotărâre.  

 Nu, știți ce aș vrea eu să citesc de fapt? - Expunerea de motive pe care am 

semnat-o eu.  

 Doamnă, mie nu mi-ați lăsat originalul! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Asta e. Asta e Expunerea de motive.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Clubul sportiv de drept public se propune a fi unul ,,monosportiv”, așa scrie 

în expunerea de motive, modul de organizare și funcționare a acestuia, urmând a se 

stabili după regulamente proprii elaborate și aprobate în condițiile legii. Având 

calitatea de instituție publică, aflată în subordinea Consiliului județean Prahova, 

bugetul clubului se va aproba anual de către Consiliul județean - ca și la orice 

Direcție din cadrul Consiliului, în sensul Legii nr. 69/2000, precum și atribuțiile 

specifice în domeniul sportului prevăzute a fi îndeplinite de către autoritățile locale, 

scopul clubului sportiv va fi ,,organizarea și administrarea de activități sportive 

pentru comunitate, inclusiv a activităților: performanță, selecție, pregătire și 

participare la competiții interne și internaționale”.    

 Obiectul de activitate al structurii sportive va cuprinde în principal 

următoarele: inițierea, desfășurarea și participarea la programe, acțiuni, competiții 

interne și internaționale, administrarea bazei materiale, cultivarea spiritului 

competiției și  fair play, sprijinirea activităților de studiu, cercetare, pregătire și 

participarea la competiții specifice la nivel intern.   

 Bun. Acum că am apucat și eu să vă citesc din Expunerea de motive și din 

proiectul de hotărâre, care diferă, se pare, nu foarte mult...  
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V-am expus la începutul acestei ședințe, gândirea pe care am avut-o cu acest 

club sportiv. Faptul că legislația în vigoare a început să permită finanțarea de către 

Consiliul județean. Până în acest moment, aveam atribuții în domeniul sportului, dar 

nu aveam și posibilități legale de a înființa foarte clar, astfel încât să nu presupună 

probleme juridice, un club sportiv și de-a lungul timpului, am încercat să evităm 

înființarea unui club sportiv, tocmai din acest motiv, acum, discutând cu colegii din 

cadrul aparatul de specialitate, am picat de acord pe o formulă.  

Sportul, v-am explicat cum l-am ales, iar dacă dumneavoastră veți binevoi 

pentru acest acord de principiu, putem să spunem ,,polisportiv - cu ramură 

principală handbal” - este același lucru, să lăsăm pentru viitor. Cine știe, viitorul 

Consiliu, peste 20 de ani, dacă vrea să modifice și să aibă și volei și baschet și 

fotbal. Cine știe, poate și bugetul va fi unul mai generos.  

Nu am o problemă, dacă tot îl înființăm la fel ca la înființarea unei societăți 

comerciale, când scriem la Registrul Comerțului - diverse domenii de activitate, cu 

domeniu principal fiind Pază și Protecție, dacă vreți dumneavoastră, și așa mai 

departe, dar e bine să le avem scrise în CAEN, astfel încât, la un moment dat, să 

putem să abordăm diferit, să schimbăm domeniul principal de activitate a societății, 

așa se poate schimba și ramura principală de sport.    

 Eu v-am spus pentru ce am vrut handbal, pentru ce motiv: exista tradiție, a 

existat ,,Dorobanțu” aici, bineînțeles că a existat și ,,Uztel”, la fel așa cum a existat 

și ,,Tricolorul LMV”, cum a existat și ,,Asesoft”. Sunt sporturi în care noi am avut 

performanță, la fel ca și în box și gimnastică, dar m-am orientat, recunosc, și admit 

critica domnului profesor, chiar dacă nu a fost ca o critică, a fost ca o completare - 

faptul că nu m-am consultat, am mers pe o decizie proprie, pentru că trebuia la un 

moment dat să ne asumăm și noi, Consiliul județean, o activitate sportivă.    

 Așa cum a spus și domnul Neaga, am dat bani și la cultură și la culte - la sport 

mai puțin și trebuia să avem și noi implicarea noastră, pentru că sportul chiar are 

nevoie în acest moment. 

 Să știți că sunt foarte puține instituții publice care mai susțin așa cum se 

cuvine sportul. Să știți că și pentru Primăria Ploiești este destul de greu să susțină o 

activitate sportivă consistentă. La Florești nu cred că este există echipă. 

 

 Dna Simona David 

 Avem, de fotbal. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 E bine.  

 În această situație, vă supun acest amendament - să nu mai fie ,,monosportiv”, 

să fie ,,polisportiv”, cu ramură principală handbal. 

 Sunteți de acord cu amendamentul formulat de mine? Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru” 

amendament. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și acum hotărârea în integralitatea ei, cu tot cu amendament. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere.  

 

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

,,abținere” (domnul consilier județean Dumitru Cristian). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dumneavoastră doreați judo? 

 

Dl Dumitru Cristian 

Nu, dacă îmi dați voie o să vă și spun de ce m-am abținut. Eu consider că o 

entitate de administrație publică, fie ea județeană, fie ea de municipiu sau locală, ar 

trebui să susțină, în principal, bazele sportive și să dea voie ca toate entitățile 

sportive să poată să-și desfășoare, în cadrul acestei baze sportive, activitatea. Eu 

cred că noi putem susține dezvoltarea sportului prin consolidarea și înființarea 

acestor baze sportive. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Infrastructurii sportive. 

 Sunt de acord cu dumneavoastră și pentru că mai am fix 5 minute până 

trebuie să  ajung la o emisiune, și cu scuzele de rigoare, am o propunere: pentru 

ședința viitoare o să vă propun achiziționarea bazei sportive care este scoasă la 

licitație de către ANAF, în acest moment, aparținând nici nu știu… o entitate privată 

care a intrat în insolvență, care se află în spate la Hipodrom. 

 

Dl Dumitru Cristian 

Da, este vorba de baza sportivă, fosta ,,Prahova”, care arată în condiții foarte 

bune în ceea ce privește terenul și gazonul, pentru că acolo... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că eu sunt de acord cu ceea ce ați spus mai devreme. Dacă nu ne 

implicăm, vă spun, o să rămânem fără bază… Dacă nu știați și Stadionul Astra este 

scos la licitație, dar costă vreo 2 milioane lei. 

 

Dl Dumitru Cristian 

Exact, asta voiam să spun. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

2 milioane de euro, scuze. 

 

Dl Dumitru Cristian 

O administrație publică, indiferent de natura ei, trebuie să susțină, din punctul 

meu de vedere, crearea și dezvoltarea bazelor sportive, iar activitatea propriu-zisă 

de sport, ar trebui lăsată în partea privată, pentru că indiferent cât noi am aloca bani 
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și am putea să ne permitem de la Consiliu județean, să ajungem la o performanță 

foarte mare, nu cred că vom putea, din considerente financiare, în primul rând. 

Vreau să vă atrag atenția asupra a ceea ce s-a întâmplat și la Municipiul Ploiești. 

Tocmai acest lucru s-a întâmplat. Bazele sportive au căutat să fie aduse cât de cât la 

un nivel, dar în momentul în care s-a pus problema de performanță, nu s-a reușit să 

se facă această performanță, tocmai din motive financiare.  

O situație care se întâmplă acum la ,,Clubul Sportiv Municipal” Ploiești, unde 

copiii sunt aduși până la o anumită vârstă și până la un anumit nivel… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

18 ani. 

 

Dl Dumitru Cristian 

… și în momentul în care au trecut de partea aceasta de copii, de juniorat, nu 

mai au ce face. Sunt pur și simplu lăsați la voia întâmplării și ei, în momentul acela, 

dacă au părinți care să se implice și să caute să-i ducă mai departe și să găsească 

soluții pentru a-i duce mai departe, foarte puțini din ei reușesc. Iar în momentul în 

care s-a depus un efort și financiar și de timp și de tot ceea ce înseamnă, pentru că 

este un mare efort să duci un copil să-l crești de la 8-10 ani până la 17-18 ani, și 

dacă nu ai continuitatea acestui lucru, în momentul acela, toată munca depusă, atât 

financiară, cât și de părinți și mai ales de copil, se limitează la...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este la fel în orice ramură de activitate: că vorbim de performanță, limbi 

străine sau în... 

 

Dl Dumitru Cristian 

Exact. Nu vorbesc de un anumit sport. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu doar de sport. 

 

Dl Dumitru Cristian 

Nu. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este la fel de greu 

 

Dl Dumitru Cristian 

Dar vorbim acum de sport și de asta voiam să… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Revenind, să știți că și baza în care își desfășoară activitatea Titi Tudor a fost 

scoasă la licitație și e păcat.  

 

Dl Dumitru Cristian 

Exact. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Știți pentru ce motiv, să zic așa, a fost cel mai important motiv pentru care am 

dorit: faptul că avem o sală de sport în care nu joacă nicio echipă la un nivel 

național. Vorbesc de nivel competitiv național, într-o competiție națională, nu 

vorbesc de juniori acum, vorbesc de profesioniști. Deci, avem o sală de sport în care 

nu se desfășoară nicio competiție, iar cetățenii ploieșteni ajung să se bucure când 

joacă Petrolul un meci pe stadion propriu, ca niște copii. Este păcat și chiar…Iar vă 

spun, asta cu privatul, vă spun că nu am văzut foarte mulți privați din Prahova… 

foarte puțini.  

 

Dl Dumitru Cristian 

Pentru că legea, la ora actuală, nu permite foarte multe investiții în domeniul 

acesta, da, și nu sunt ajutați.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și nici eu, unul, nu sunt de acord cu parteneriatul public privat în acest 

domeniu. 

 

Dl Dumitru Cristian 

Nu, nu, tocmai. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar eu spun că este un început bun. Am votat acest lucru. Sper ca domnul 

Florin Enache să se ocupe repede de înființare. Vreți hotărârea? Voiați să plecați la 

Minister? Gata.  

Până pe 22 avem termenul limită, dacă nu, pierdem înscrierea echipei noastre 

în competiție și o va înscrie la anul.  

 

Dl Eugen Ionică 

Cine este domnul? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Consilier juridic, cel care se ocupă. L-am trimis tocmai la Bistrița, unde există 

un club înființat, ca să ia modelul, exact structura, să vedem și cheltuielile. Nu o să 

ne raportăm la cheltuielile lor - sunt în primii 4 la nivel național. Noi ne dorim 

măcar în Liga a II-a să avem performanțe și dacă ,,Doamne ajută!” promovăm, este 

și mai bine. Sunt cheltuieli mai mici la handbal decât în alte sporturi, mult mai mici.   

 

Dl Dumitru Cristian 

Un buget la liga națională, fără un milion și jumătate, două milioane cât a 

avut Municipiul Ploiești, la un moment dat, nu poate fi susținut și eram în a doua 

parte a clasamentului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corect. 



43 
 

Noi anticipăm o cheltuială de 700 mii - un milion, pentru Liga a II-a.  

Sunt cam 12... 

Ultimul punct de pe ordinea de zi punctul nr. 15 (fost nr. 13), stimați domni, 

până în ,,Diverse”, avem - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi 

ale Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului județean Prahova referitoare la validarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova” - inițiat 

de către subsemnatul. 

Este vorba de ATOP. Aveam un loc liber. Iese domnul Sepși și este înlocuit 

de către domnul Lundu Adrian - dacă ați întârziat, doamnă (Petcu Monica), erați 

dumneavoastră în ATOP. Vedeți. Aveau nevoie de o doamnă acolo. Sunt numai 

domni, dacă nu mă înșel și în locul domnului Mirițescu Eduard, va veni domnul 

comisar șef de poliție, domnul Aristan Tudor Florin Cătălin - noul comandant sau 

comandant interimar.  

Cine este de acord cu aceste două modificări? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Avem Diverse. Dacă cineva...? 

Vă rog! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Foarte rapid, chiar dacă o să fiu obsesiv cu problema respectivă - de când s-a 

construit noul sens giratoriu, din nou s-a dat drumul la transportul greu să se intre 

spre Carrefour...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu. 

 

Dl Cristian Dumitru 

...cu indicatoare, de data aceasta. Dacă până acum nu existau indicatoare, 

acum există indicatoare de camioane să se intre în… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am discutat cu cei de la Poliția rutieră. Există o problemă și cu sensul de la 

,,Lukoil” și ați văzut că se aglomerează, se aglomerează și sensul acela de la 

,,Lukoil”, sâmbăta și duminica. 

 

Dl Cristian Dumitru 

De acela vorbesc acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră vorbiți de acela sau vorbiți de pasajul suprateran DJ 236? 
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Dl Cristian Dumitru 

Nu. Vorbesc de sensul giratoriu de la ,,Lukoil” care acum prin indicatoare s-a 

dirijat traficul greu spre ,,Carrefour”. Până acum, nu existau indicatoarele. Noi am 

pus sau Consiliul județean a pus indicatoare de interzicere a traficului greu spre 

Carrefour. Acum, apar indicatoare să se circule acolo. Mai mult decât atât, proiectul 

acela sau sensul acela giratoriu, dacă pe banda dinspre Brașov spre București nu se 

intra în șosea și se făcea o bandă propriu-zisă pentru că exista loc, acum s-a obturat, 

exista loc să se meargă încă o bandă în plus în sensul giratoriu direct spre București, 

cred că traficul se fluidiza cât mai mult. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Cristian Dumitru 

Și revin iarăși cu problema respectivă, care văd că nu s-a rezolvat - în urma 

ploilor partea aceea s-a lăsat și mai mult în sensul giratoriu - acum vorbesc de cel de 

la ,,Carrefour” - care nu s-a făcut nimic în sensul acela. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este. 

Doamna Mircea! 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

În ceea ce privește semnalizarea rutieră obligatorie pe pasajul de pe DJ 236, 

pot să vă spun că a fost o perioadă de tatonare. De-abia a apărut Ordinul de Ministru 

care aprobă devierea traficului și pe cele câteva sute de metri pe care nu era voie să 

se circule cu tonaj și acum am înștiințat Poliția rutieră județeană. Deci, se vor pune 

în aplicare cu fermitate și amenzi și vom vedea de ce noul sens giratoriu nu respectă 

ceea ce deja noi am propus.  

 

Dl Cristian Dumitru 

S-au pus indicatoare cu devierea traficului greu… 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

Am înțeles. Deci noi o să avem o conversație telefonică și o întâlnire cu 

domnul Aristan și vom vedea care sunt indicatoarele care nu sunt opuse acestei 

reglementări. 

În ceea ce privește amenajarea celorlalte sensuri giratorii pentru DN1, deci 

noi am reușit să finalizăm și să obținem toate avizele menționate în certificatele de 

urbanism la Păulești și la Florești și inclusiv avizul CNAIR și de asemenea pentru 

Tătărani.  

Deci, acestea trei deja sunt avansate. Urmează să dăm drumul la achiziția 

pentru devierile de rețele și protejări pentru toate aceste trei sensuri giratorii și 

urmează să ne concentrăm după aceea mai mult la Bănești, unde există propunerea 

să deviem un pic axul drumului național și o să mai dureze foarte puțin să obținem 

și avizul pentru el. Deci în această fază suntem și continuăm cu proiectarea.   




