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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 28 iunie 2019, ora 9,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 213 din 

28.06.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 22 

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

Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Enescu Rareș Dan, 

Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, 

Necula Gheorghe, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Popescu Cristian, Popovici 

Elisabeta, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor și Viter 

David Andrei. 

Au lipsit doamnele consilier județean: Dumitru Mihaela Carmen și Papuc 

Rodica Mariana și domnii consilieri județeni: Ardeleanu Vasile, Gâlcă Adrian, 

Ionică Eugen, Meșca Darius Dumitru, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, 

Pîrvu Ionel, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin 

și Tudoran Lorin Gabriel.  

 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; 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 și dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

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

Serviciului transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice și dl Răzvan 

Nicolae Moșu, consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-

media, sport-tineret, ONG-uri, turism. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Am numărat ieri, 22 consilieri, iar astăzi suntem prezenți în sală 20. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Care sunt cei doi? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doi, totuși... 
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Dl. Toma Horia Victor 

Unul este domnul Ardeleanu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles că este plecat la o ședință, dar puteți verifica.  

Avem cvorumul necesar, deci n-ar trebui să insistăm asupra acestui subiect.  

Cu permisiunea dumneavoastră, n-o să mai începem cu Imnul, pentru că ne 

dorim o ședință foarte scurtă și eficientă. 

Avem un singur proiect pe ordinea de zi a acestei ședințe ,,de îndată” a 

Consiliului județean. După cum ați înțeles de la ședința precedentă, trebuie neapărat 

să avem această hotărâre, pentru a reuși să depunem la timp, în MySMISS, acest 

proiect - data limită fiind 01 iulie. 

Acum, ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 20 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  
1. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea documentației tehnico-

economice a proiectului „Restructurarea/închiderea Centrului de plasament din 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip 

familial/apartamente și centre de zi pentru copii”, precum și a indicatorilor tehnico-

economici. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Domnule director! 

 

Dl Viorel Călin 

Proiectul este deja încărcat în MySMISS, mai avem doar hotărârea să o 

încărcăm. Luni, la ora 12,00 se închide - noi trimitem de astăzi documentele. 

Proiectul are o valoare..., deci suma nerambursabilă e 1 milion de euro. Contribuția 

județului - aproximativ 600 mii lei. Va fi totul în regulă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem avizul de la Direcția economică și de la Direcția juridic pe acest 

proiect? 

 

Dl Viorel Călin 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Păi dumneavoastră spuneți da, iar doamna Dovîncă face așa... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da, avem. 
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(Domnul Ionică Adrian participă la lucrările ședinței Consiliului județean 

Prahova). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este ,,da”. 

Avem cvorumul necesar - sunt  21 de consilieri. 

Mulțumesc încă o dată celor care v-ați răpit din timpul dumneavoastră pentru 

a participa la ședință.  

Dacă sunt întrebări sau comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, 

vă supun votului. Cine este pentru?  

 

(Domnul Cristian Dumitru participă la lucrările ședinței Consiliului județean 

Prahova). 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Bravo! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

23. Suntem mai mulți consilieri decât au confirmat ieri. 

Bine, atunci haide-ți să mai votăm încă o dată! 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem unanimitate din cei prezenți - 

23 la număr. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Încă o dată mulțumesc! 

Domnule director, acum nu îmi rămâne decât să semnez hotărârea și 

dumneavoastră să o încărcați în MySMISS. 

 

Dl Viorel Călin 

Dați-mi voie să le mulțumesc și eu domnilor care au făcut acest efort. Îmi pare 

rău că a trebuit să facem și această ședință și ce să zic: când depinde 100% de noi, ne 

asumăm erorile... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O singură rugăminte și cred că este din partea tuturor colegilor: mai aveam 

totuși un proiect pe care nu am reușit să-l depunem în timp util: avem Florești-ul, 

avem Comarnicul și mai aveam Dumbrăvești-ul, cât de cât pregătit. Eu zic să 

continuați toate diligențele, pentru că, nu știu, intuiția îmi spune că se va redeschide 

Axa și vom avea posibilitatea să depunem și acel proiect. Este un program atât 

european, cât și național de restructurare a acestor centre mamut în perioada 

următoare și eu cred că va trebui să ne conformăm, altfel nu vom avea posibilitatea 

de a susține aceste centre, cu finanțare adecvată.   
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Deci vă rog să continuați diligențele. Este păcat de toată munca depusă până 

acum. Duceți-le până la capăt și vom găsi până la urmă o sursă de finanțare și pentru 

Dumbrăvești. 

 

Dl Viorel Călin 

Sigur că nu ne vom opri și mai ales că până la sfârșitul anului 2021 va trebui 

să închidem toate centrele de plasament, deci efectiv nu vor mai exista centre, 

indiferent că vrem sau nu. Toți copii vor sta în căsuțe, dar mai avem și niște variante 

ajutătoare - să derulăm proiectul cu asistenți maternali, deci mare parte din copii vor 

ajunge la asistenți maternali.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ceea ce este bine și pentru copii. 

  

Dl Viorel Călin 

Da, bineînțeles că este foarte bine.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vor crește într-un mediu adecvat. 

 

Dl Viorel Călin 

Și vor avea acces la centrele astea de zi pe care ne-am propus să le facem în 

clădirile care ne rămân, pentru că e păcat să nu le valorificăm.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte corect, dar v-am spus: și ultimul proiect, să mergeți până la capăt. Avea 

dreptate, nu știu, cred că domnul Ionică, dacă nu mă înșel, este păcat de toate 

diligențele făcute și de faptul... 

 

Dl Viorel Călin 

Nu înseamnă că dacă l-am depus pe acesta, astăzi, ne oprim.  

Mulțumesc și eu foarte mult și îmi cer scuze pentru… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș avea o întrebare. Nu este de la direcția...? Este cineva de la Direcția 

achiziții. 

Școala Specială nr. 1. Eu știu că, Consiliul județean, a aprobat o hotărâre cu 

privire la actualizarea indicatorilor. 

 

Dl Robert Adrian Stănescu 

A ajuns la Compartimentul de achiziții și se pregătește documentația de 

atribuire ce va fi urcată în SEAP.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Când a ajuns la Compartimentul de achiziții? 

 




