ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 28 septembrie 2018, ora 12.00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 364 din
24.09.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34
consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca,
Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru
Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai
Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius
Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor
Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu
Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu
Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora
Dorin și Viter David Andrei.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Sepși Daniel 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 Direcţiei juridic contencios şi
administraţie publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției
economice; dna Livia Barbălată, directorul executiv al Direcţiei patrimoniu; dl
Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dl Marius
Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dl
Robert Adrian Stănescu, directorul executiv al Direcţiei servicii şi achiziţii publice;
dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Daniela
Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dna Elena
Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Mariana Petre, consilier la Serviciul
resurse umane; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de
Asistență Socială și ProtecțiaCcopilului Prahova; dl Mihai Dumitrache, directorul
executiv adjunct al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova; Sorin
Otincelescu, directorul executiv al Direcției județene de Pază Prahova; dl Marius
Niculescu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești și reprezentanții
presei.
La ședința Consiliului județean a mai luat parte și domnul George
Marussi, senator USR.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog să ne ridicăm! Mulțumesc!
Să ascultăm Imnul!
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua, stimați colegi!
Observ că aveți multe subiecte de discutat - asta este un lucru foarte bun.
Dacă doriți, putem să facem două, trei ședințe lunar fără problemă, ca să epuizăm
subiectele.
Avem o prezență de 34 consilieri prezenți, dintr-un total de 36.
Pentru Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului județean
Prahova, din 28 septembrie, așa cum v-a fost dumneavoastră transmis, aș avea
două propuneri privind suplimentarea acestui proiect de ordine de zi.
Prima propunere - Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale
a Județului Prahova în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”, proiect
inițiat de subsemnatul. Am întârziat cu plata acestei cotizații, datorită lipsei de
fonduri. Așa cum știți, am avut parte de o rectificare pozitivă și acum vă prezentăm
acest proiect pentru aprobare.
Al doilea proiect - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației
anuale a Județului Prahova în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”.
Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu aceste două
proiecte? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
suplimentarea ordinii de zi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Și acum, dacă pentru acest proiect de pe ordinea de zi, aveți
amendamente de făcut? Dacă nu, vi-l supun la vot în integralitate lui. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Prahova din data de 27 august 2018.
2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului
Județean Prahova din data de 11 septembrie 2018.
3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean
- inițiat de Comisia de validare.
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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 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localități
din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul
2018 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a
numărului de posturi pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
8. Proiect hotărâre privind modificarea prevederilor Notei I la anexa nr.
II/b2 a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 17/2018 pentru aprobarea
salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale
„Administrație” utilizate pentru personalul angajat (funcționari publici și personal
contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și
în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2018 - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare pentru Direcția Județeană de Pază Prahova - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
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 desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special
pentru anul școlar 2018 - 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordarea
unor stimulente financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de
învățământ preuniversitar din Județul Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012
a Consiliului Județean Prahova referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor
spații Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova, în imobilul proprietate
publică a Județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4
- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
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15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate cuprinse în
Programul județean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze
pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019 - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova a unor
bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Prahova și în administrarea
Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Județului
Prahova în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” pentru anul 2018 - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Județului
Prahova în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova” pentru anul 2018 inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
20. Diverse (Decizia nr. 27 emisă de Camera de Conturi a Județului
Prahova la data de 22 august 2018).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Primul punct al ordinii de zi este - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al
ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 27 august 2018”.
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!
Al doilea proiect propus este - „Aprobarea Procesului - Verbal al
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 11 septembrie
2018”.
Am să mulțumesc încă o dată, pe această cale, celor care au participat la
această ședință. Dacă nu sunt comentarii, 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!
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Numărul 3 - ,,Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de
consilier județean - inițiat de Comisia de validare”.
Rog, Comisia de validare!
Domnul Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule președinte, dați-mi voie, dragi colegi, să dau citire Raportului
privind validarea noului mandat.
Comisia de validare, aleasă conform hotărârii nr. 91/29.06.2016, a CJ
Prahova, modificată prin hotărârea nr. 36/2017, întrunită în ședință astăzi, a
constatat următoarele:
Prin hotărârea nr. 14 din 2018 a Consiliului județean Prahova s-a luat act
de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Niță
Cătălin. Ca urmare a vacantării unui loc de consilier județean, deținut de PSD, se
impune examinarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către primul supleant
de pe lista acestui partid la alegerile pentru Consiliul județean din 5 iunie 2016.
Comisia de validare, analizând această listă de candidați, constată
următoarele: Organizația Județeană PSD Prahova confirmă cu adresa nr. 160 din
18 septembrie 2018 apartenența politică la acest partid a doamnei Sprîncenatu
Nicoleta, următorul supleant, la alegerile din 05 iunie 2018 pentru Consiliul
Județean, fiind îndeplinită astfel cerința expres prevăzută de lege în acest sens.
Ca urmare a examinării realizate, Comisia de validare a constatat că
doamna Sprîncenatu Nicoleta îndeplinește și celelalte condiții de eligibilitate
prevăzute de lege.
În raport de cele prezentate, Comisia de validare propune validarea
mandatului de consilier județean a doamnei Sprîncenatu Nicoleta, supleant pe lista
PSD.
Semnează: subsemnatul, Ionică Eugen, Pințoiu Toma, Tomoșoiu Adrian,
cu rugămintea ca, în ședința următoare, să promovăm un Proiect de hotărâre
privind completarea Comisiei de validare, ca vacantare, în urma demisiei, tot a
domnului Niță Cătălin.
Mulțumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Și eu vă mulțumesc!
Urmează depunerea jurământului.
Dna Nicoleta Sprîncenatu
Subsemnata, Sprîncenatu Nicoleta, consilier în cadrul Consiliului
județean Prahova, în conformitate cu prevederile art. 32 (1), art. 34 (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 şi priceperea mea pentru binele locuitorilor județului
Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"
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Dl Bogdan Andrei Toader
Și acum, până ce doamna Sprîncenatu semnează jurământul, cine este
pentru validare? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc foarte mult!
Următorul proiect al ordinii de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al Județului și a bugetelor unor instituții de sub
autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2018”.
În urmă cu două săptămâni, am primit din partea Guvernului României,
suma de 13 milioane...
Doamna Dovîncă, exact cât?
Dna Maria Dovîncă
13.815 mii lei prin Hotărârea de Guvern nr. 758 din 20 septembrie, din
fondul de rezervă al Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor privind Centrele de
Copii și a Centrelor Persoanelor Adulte cu Handicap.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc!
Și acum, în ce constă rectificarea? În ce constă această rectificare?
Dna Maria Dovîncă
Principala prevedere din proiectul de rectificare, deci se suplimentează
bugetul Consiliului județean cu suma 13.815 - la venituri și la cheltuieli cu suma de
11.000, diferența de 2.815 a fost redistribuită către capitolul cu contractele de
asociere, parteneriatele cu localitățile, și suma de 815.000 - pentru Unitățile de
Cult.
În afara acestei modificări, avem redistribuiri între articole și alineate
atât în secțiunea de funcționare, cât și în lista de investiții, atât la Consiliul
județean, cât și la celelalte unități.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc!
Comentarii? Propuneri? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Dna Nicoleta Sprîncenatu
Mă iertați! Rog să se consemneze că nu particip la vot.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles. Mulțumesc!
Dna Georgiana Anca Ardeleanu
Dacă se poate și la mine. Nu particip la vot la acest proiect de hotărâre.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Dna Georgiana Anca Ardeleanu
Mulțumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, fără participarea la
vot a doamnei Sprîncenatu și a doamnei Georgiana Ardeleanu.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”
(doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și Sprîncenatu Nicoleta
nu au participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Punctul 5 - ,,Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu
localități din județ”. Aici aș avea câteva comentarii de făcut, cu permisiunea
dumneavoastră, să explic câteva proiecte care mi se par de importanță pentru
județul Prahova. În primul rând am încercat să facem o repartiție echilibrată, din
punctul meu de vedere, și aici vorbim de sume alocate către Unitățile Teritorial
Administrative.
Pentru ceea ce înseamnă Breaza - este vorba de reparații la drumuri
județene care sunt în intravilanul localității și pe care trebuia Primăria orașului să le
efectueze.
Pentru Bușteni - este vorba de modernizarea drumului către Gura Diham.
Pentru Boldești - este vorba de suma care să acopere salariile de la
Spitalul din Boldești. Să știți că suma necesară este mai mare, este aproximativ 800
mii, cu rugămintea, ca în noiembrie, când vom avea următoarea rectificare, să
asigurăm toată suma necesară pentru salariile acestor doctori și asistente.
Pentru Sinaia - este vorba de achiziționarea unei truse laparoscopice,
necesară pentru blocul operator al Spitalului orășenesc Sinaia, astfel încât multe
din aceste operații să nu mai ajungă la Spitalul Județean. Este un lucru normal să
existe pe această zonă servicii medicale de calitate. Trusa pe care o au acum în
dotare are peste 10 ani vechime.
V-am spus că o să fac câteva comentarii ca să vă explic câteva din
sumele mai mari alocate.
Pentru localitatea Olari - este vorba de înființarea și extinderea unei
rețele de gaze naturale. Să știți că beneficiază de un furnizor de gaze naturale care
susține cu aproape 50% această investiție. Pentru cei care aveți cunoștințe în
domeniu, cel puțin în alte părți ale județului, maximul cofinanțat de distribuitori
este de 8-10%. Să știți că este un lucru important, pentru că lucrarea lor inițială nu
a prevăzut decât coloana principală și alimentarea instituțiilor publice, astfel că de
această investiție se vor bucura toți cetățenii din Olari. Dacă vorbim despre gaze, ar
trebui să vorbim și despre localitatea Rîfov, care a demarat și vă propune să
aprobați documentația tehnico-economică, inclusiv ridicări topografice, să aprobați
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suma de 50 mii pentru înființarea rețelei de gaze naturale din inelul de distribuție
Berceni. După cum consider că deja știți, Berceniul are gaze, iar Rîfovul nu. Este o
situație rușinoasă, faptul că o localitate limitrofă municipiului nu beneficiază în
anul 2018 de gaze.
Gura Vitioarei - o situație apărută în urma inundațiilor din această vară.
A trebuit să intervină și să repare unitățile de învățământ, școala, grădinița și suma
solicitată de dumnealor, în urma devizului, este de 110 mii. Sunt lucrări care încă
se desfășoară și, bineînțeles, vor avea și ei partea lor de cofinanțare.
La Cocorăștii Misli, pentru că mi-aș fi dorit, vă spun sincer, să putem săi ajutăm mai mult, este vorba de o lucrare de canalizare și Stație de epurare pe
fonduri de la AFM - au nevoie de cofinanțare de 25%, așa sunt aceste fonduri,
suma necesară este undeva la 600 mii. Din păcate nu am putut să acoperim decât
75 mii. Din păcate.
V-am spus toate aceste lucruri pentru că mi-aș dori, în măsura în care
vom mai avea fonduri, să ținem cont de aceste lucrări pe care le consider destul de
importante.
Îmi cer scuze, mai era un punct pe care voiam să vi-l menționez.
Dl Eugen Ionică
Cornu?
Dl Bogdan Andrei Toader
Cornu. Da. Este și suma mare. Mă așteptam să-mi adresați această
întrebare.
În primăvara acestui an, comuna Cornu, accesând mai multe fonduri
europene, s-a trezit în urma aprobării de către Guvern a bugetului pe anul acesta,
cu o diminuare a sumelor care au venit de la bugetul de stat, cu 12 miliarde vechi,
cu 1.200 mil.. Din ce cauză? Dumnealor au luat fonduri europene și au luat avansul
pentru aceste fonduri și i-a prins sfârșitul anului cu acest avans în excedent. Cum e
și firesc, le-a fost diminuat bugetul cu jumătate din excedent. Este o situație la fel
ca la Breaza, pentru cei care au cunoștință, care aveau în excedent banii pentru
calamități - tot din partea Guvernului. Dacă la Breaza să spunem că s-a îndreptat
puțin această eroare și au primit la rectificare 5 milioane lei, care este exact suma
cu care le-a fost diminuat bugetul, la Cornu nu s-a întâmplat acest lucru. Domnul
primar, pentru Centenar, a dorit reabilitarea monumentului și s-a îndreptat către
Ministerul Culturii, unde a făcut solicitare pentru fonduri, pentru reabilitarea
monumentului. Între timp s-a apucat de procedura de licitație pentru aceste
reparații. Nu a primit nici de acolo, nu au primit din partea Ministerului Culturii,
bugetul a fost diminuat cum v-am și spus și s-a trezit că, deși avea surse de
finanțare, atunci când a demarat procedura, în acest moment nu are bani pentru
finalizarea lucrărilor. Având în vedere faptul că 1 decembrie este foarte aproape,
am propus să fie aprobată această sumă, mai ales că a fost dezavantajat de Legea
bugetului de stat pe anul acesta. Aceeași situație să știți că s-a întâmplat și la Valea
Călugărească, care, la fel, primește o sumă mai mare, pentru că a avut un excedent
pentru extinderea rețelei de gaze și a avut 3 milioane păstrate acolo și a scăzut
bugetul cu 1,4 milioane.
8

Sunt situații, credeți-mă că am discutat aproximativ cu toți primarii.
O situație aparte mai are și doamna primar de la Berceni.
Tot o situație grea antamând mai multe lucrări pentru care nu are în
acest moment banii necesari pentru finalizarea lor. Și credeți-mă, chiar sunt lucrări
importante, mai ales lucrarea cu Stația de tratare a apei - pentru că apa, în anumite
zone, nu are calitatea dorită și cetățenii au făcut mai multe sesizări pe această temă.
Localitățile care nu au primit niciun fel de sprijin din partea Consiliului
județean, și aici mă refer la: Brazi, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, sunt localități care
dispun de fonduri necesare pentru investițiile pe care și le doresc.
Mi se pare totuși că municipiul Câmpina, cu 25 mii, nu îi ajutăm foarte
mult, dar demararea unui parteneriat cu dumnealor, un parteneriat care sigur se va
continua pentru acea arteră importantă din municipiu, așa cum v-am spus la prima
ședință din luna noiembrie, când sigur vom avea o nouă rectificare, o să propun o
sumă considerabilă, pentru că este o arteră circulată. Degeaba am realizat noi
drumul către Valea Doftanei, dacă drumul începe în Câmpina și are parte de
,,deranj foarte mare”, ca să-l citez pe domnul Neaga. Este un drum anevoios care
trebuie reabilitat.
Acum, dacă aveți dumneavoastră comentarii, propuneri, amendamente?
Am încercat să acoperim problemele tuturor localităților. Nu reușim cu
această sumă. În 2016, suma alocată către UAT-uri, a fost de 3,2 milioane. Acum
am avut doar 14 milioane cu totul, pe care am putut să-i distribuim. Vă spun ceva:
necesitățile au crescut, sumele au scăzut din păcate, nu putem să-i sprijinim cum
ne-am dori. Sperăm ca anul viitor, Legea bugetului să ne ajute, să ne sprijine, astfel
încât noi să reușim în mare parte să-i ajutăm pe stimabilii primari.
Un ultim amendament aș mai vrea să fac înainte să vă supun la vot.
Pentru că este doamna consilier județean de la Florești aici, prezentă, noi
am reușit, cu sprijinul primăriei Florești, să depunem pentru fonduri europene cele două centre...
Domnule director, ce am…?
Dl Marius Constantin Nicolae
Centrul de Educație Incluzivă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul director de la DGASPC.
Dl Viorel Călin
Am depus două proiecte pentru înființarea de locuințe protejate pentru
beneficiarii Centrului de la Călinești. Două proiecte, un proiect...
Dl Bogdan Andrei Toader
Ce valoare aveau?
Dl Viorel Călin
În jur de 3,800mii euro.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc!
Primăria Florești, atunci, a făcut un gest foarte frumos și ne-a cedat, cu
titlu gratuit, terenurile pentru aceste Centre.
Atunci când am discutat cu domnul primar, i-am și făcut o promisiune.
Pentru că noi am beneficiat de aceste terenuri cu titlu gratuit o să-l sprijinim pentru
lucrări importante în localitatea dumnealui. Aici am prins doar o singură lucrare de
canalizare și dumnealui ne roagă, dacă aveți bunăvoința, să-l sprijinim și cu o
lucrare de trotuare la strada Gării – importantă, de asemenea, ca pietonii să nu mai
meargă pe drumul județean și să meargă într-o manieră civilizată. Și vă supun
atenției această rugăminte, atât a dumnealui cât și a mea, pentru suplimentarea, la
Florești, cu suma de 100 mii lei. Având în vedere faptul că și dumnealor au dat
hotărâre de consiliu într-o singură zi, astfel încât noi să prindem ultima zi de
depunere a proiectului european. Credeți-ne că a fost un sprijin important pentru
un fond european, altfel nu reușeam să accesăm acești 3,8 milioane euro și să știți
că proiectul este în evaluare, aproape de finalizare. Suntem chiar încrezători că
vom semna contractul într-o lună de zile.
Dacă sunteți de acord cu acest...?
Vă rog!
Dl George Marussi
Mulțumesc!
Sunt pentru prima dată aici și aș avea și eu o întrebare.
George Marussi sunt, senator.
Am o întrebare. Se poate?
Dl Rareș Dan Enescu
Cine este dânsul?
Dl George Marussi
Sunt George Marussi, senator USR.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog, domnule Marussi, dar să știți că aici avem o procedură –
întrebăm…
Dl George Marussi
Am întrebat dacă se poate? Dacă nu se poate...
Dl Bogdan Andrei Toader
Trebuie să solicit acordul colegilor, în această privință.
Sunteți de acord?
Vă rog!
Dl George Marussi
Întrebarea mea era... Am văzut un proiect pentru teren de sport nocturn
în localitatea Rîfov - 200 mii, și voiam să vă întreb dacă..., cam care a fost...?
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Dl Bogdan Andrei Toader
Fiecare localitate își stabilește singură, prin cadrul Consiliului local,
prioritățile. Cetățenii își aleg consilierii locali, care îi reprezintă, iar ei, la rândul
lor, își stabilesc prioritățile. Nu sunt în măsură să judec fiecare localitate ce
priorități consideră. De exemplu am discutat cu domnul primar, și dumnealui a
spus așa: noi nu avem niciun astfel de teren de minifotbal - asta e prioritatea
noastră.
Credeți-mă, multe dintre proiecte..., dacă ei au rezolvat problemele
dispensarelor, au opt proiecte pe PNDL - pentru reabilitare școli-înființare rețea de
canalizare și asta au considerat că putem noi să-i sprijinim... V-am spus, fiecare își
stabilește singur, fiecare consiliu local, prin vocea consilierilor locali, își stabilesc
singuri prioritățile.
Vă rog, domnule Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule președinte, vă mulțumesc! Domnule senator dar de ce v-ați
uitat la Rîfov și nu v-ați uitat la Filipeștii de Pădure - construire teren de sport?
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu aș vrea să facem o dezbatere pe această temă, am fost de acord să-i
dăm cuvântul, a fost o întrebare logică, pertinentă, i-am răspuns domnului senator,
e foarte bine, ca să nu aibă nelămuriri.
Dna Eliza Grecu
Să se consemneze totuși că se va proceda la rectificarea bugetului...
Dl Bogdan Andrei Toader
Da. Vom lua de la Culte această sută de mii, v-a fi diminuată din..., noi
nu am dat bani către Catedrala Neamului și sper să nu o facem. Vom lua de la
capitolul Culte, această sută de mii și o vom aloca către Fulga.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Florești.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mă iertați, mă uitam, că era în fața mea Fulga..., care am uitat să
menționez: Fulga și Sălciile, la fel, își doresc înființare rețea de gaze naturale. Pe
teritoriul acestor localități trece o rețea de la Romgaz. Se dorește construirea unei
stații de tratare a gazelor, pentru că rețeaua de la Romgaz nu are gaze de cea mai
bună calitate și este necesară o stație de uscare - așa am înțeles că se numește.
Dl Eugen Ionică
Înainte de a trece mai departe, pentru că tot ați vorbit de gaze. Acolo am
și eu un mic comentariu de făcut.
11

Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl Eugen Ionică
Cum știți, Drăgăneștiul este lider și el s-a ocupat de toate actele în acea
asociere care a dus la implementarea sistemului de gaze la...
Dl Bogdan Andrei Toader
De la Șirna-Tinosu-Gorgota și ar traversa DN-ul.
Dl Eugen Ionică
Necazul face ca acea comună - Drăgănești - deși este liderul, deși are
rețeaua de gaze fix prin comună, nu este racordată, nu e niciun racord de gaze.
Dl Bogdan Andrei Toader
Se ajunge și la Drăgănești, din ce știu eu.
Dl Eugen Ionică
Păi, ajunge! Tot dăm bani și către unii, către alții, ei care au rețeaua
magistrală trecută pe acolo, nu sunt racordați. Mă gândesc că poate totuși să-l
mulțumiți pe primar care s-a ocupat de tot ce înseamnă acte.
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu știu că Balta s-a racordat, Olarii s-a racordat, Gherghița, Drăgănești și
s-a ajuns la Dumbrava.
Dl Eugen Ionică
Drăgăneștiul nu este racordat, nu are nici măcar un racord pe gaz.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu are racord în magistrala care trece?
Dl Eugen Ionică
Da. Ei nu sunt racordați și mă gândesc că...
Dl Bogdan Andrei Toader
O să vă răspund și dumneavoastră cum i-am răspuns și domnului
senator. Dacă dumnealui îmi face solicitare pentru altceva, eu ce să spun? Că știu
mai bine ca dumnealui ce nevoie este în localitate? Nu pot să fac acest lucru. Dacă
dumnealui îmi solicita pentru gaze vă spun ceva: este în interesul meu să avem
gaze în cât mai multe localități, pentru că astfel...
Dl Eugen Ionică
Știți prea bine că, cu 100 mii lei nu prea poți să faci multe racorduri
pentru că un racord și toată procedura costă foarte mulți bani, iar fiind vorba de
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racorduri individuale, nu știu cum se face. Le trebuie aprobări, le trebuie toate cele.
Mă gândesc că am putea să-i sprijinim.
Dl Bogdan Andrei Toader
La Olari, credeți-mă...
Dl Eugen Ionică
Iar la Fulga, pentru că tot ați vorbit de Fulga...
Dl Bogdan Andrei Toader
Tocmai pentru acest lucru am alocat la Olari - extindere rețea. Deci, se
va extinde din rețeaua magistrală pe străzile laterale care nu au fost prinse în
proiectul mare.
Dl Eugen Ionică
Așa ar trebui și la Drăgănești.
Dl Bogdan Andrei Toader
Așa trebuie și la Drăgănești, dar trebuie să vină solicitarea din partea
domnului primar, pentru că nu pot eu...
Dl Eugen Ionică
O să țin minte și o să-i transmit. Și la Fulga, Fulga este, înțeleg, într-o
asociere cu...
Dl Bogdan Andrei Toader
Sălciile.
Dl Eugen Ionică
... cu Sălciile. Bănuiesc că...
Dl Bogdan Andrei Toader
Împreună vor face SF-ul pentru această...
Da, absolut.
Dl Eugen Ionică
Mulțumesc!
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamna Papuc, de la Câmpina, vă rog!
Dna Rodica Mariana Papuc
Voiam să știu dacă domnul primar a cerut numai suma aceasta de 20 mii
lei - mă uit că numai o împrejmuire de gard la Dispensarul comunal, la Fîntînele,
este 30 mii lei. Pentru drumul pe care eu circul mereu și este chiar o problemă
foarte mare.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Este o problemă foarte mare. Aici se iau în considerare mai multe
lucruri.
Dna Rodica Mariana Papuc
Ținând cont că e și municipiu.
Dl Bogdan Andrei Toader
În primul rând, excedentul cu care a finalizat anul trecut primăria
Municipiului Câmpina anul - cu un excedent foarte mare. Așa cum am spus, la
Breaza, s-au returnat toți banii pe care nu i-au primit la începutul anului - 5
milioane. Vreau să vă spun că Municipiul Câmpina a primit 5,7 milioane. Cea mai
mare sumă alocată în județul Prahova, pentru un UAT, la rectificarea care a avut
loc la nivelul Guvernului, acum o lună de zile, a fost pentru Municipiul Câmpina.
Câmpina nu cred că are o problemă cu sumele necesare realizării acestui drum. De
ce ne-am dori noi să intrăm în asociere? Pentru că este un proiect de durată, acum
facem primul pas, sunt sigur că vom aloca și alte sume. Primăria are bani pentru
demararea procedurilor de achiziție, dar e bine să fim în asociere.
Dna Rodica Mariana Papuc
Așteaptă canalizare cred, pe Calea Doftanei ca să poată să continue.
Dl Bogdan Andrei Toader
Exact.
Dar sunt bani necesari, am discutat cu domnul primar și nu are o
problemă financiară cum am sesizat la nivelul altor localități. Să știți că și
Plopeniul a avut o situație destul de grea și ar avea nevoie de mai multe fonduri dacă mă întrebați pe mine. Sinaia are nevoie neapărat nevoie de fonduri pentru
finalizarea lucrărilor la spitalul din Sinaia, a depus și la Programul Național de
Dezvoltare - dar e vorba de o sumă de 260 miliarde lei vechi, la fel și Sîngeru - nu
are canalizare și are proiect tehnic, deci nu studiu de fezabilitate, depus la
Ministerul Dezvoltării pentru rețea de canalizare, care are tot o valoare atât de
mare - 25 milioane lei. Sunt sume destul de mari. Din păcate, sumele pe care le-am
avut noi la dispoziție încercând să ajutăm toate localitățile, în funcție de solicitările
lor, specific, pentru că de la dumnealor trebuie să vină inițiativa, acestea au fost.
Dna Rodica Mariana Papuc
De douăzeci de ani este situația asta.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunteți de acord cu amendamentul pentru Florești, în primul rând.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Fără participarea la vot a doamnei Simona David.
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
amendamentul propus (doamna consilier județean David Simona nu a participat la
vot.)
Dl Bogdan Andrei Toader
Și acum proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Unanimitate.
Fără participarea la vot a doamnei Sprîncenatu Nicoleta și a doamnei
David, care nu a votat nici amendamentul.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”
(doamnele consilier județean David Simona și Sprîncenatu Nicoleta nu au
participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Așa cum v-am menționat, aș vrea din nou să reiterez faptul că îmi
doresc să mai avem încă o astfel de ședință și să alocăm sume, astfel încât aceste
proiecte importante să poată să fie finalizate - majoritatea dintre ele.
Proiectul numărul 6 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind
modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Prahova”.
Doamna Nușa!
Dna Elena Ion
Este vorba de o promovare în grad profesional și se impune o
transformare a postului ocupat de titular, de la debutant la inspector asistent și mai
este vorba de două posturi vacante, de studii medii, ai căror titulari au fost
pensionați și, conform solicitărilor și fundamentării de necesitate din partea
structurilor, se impune ca aceste funcții să fie cu studii superioare de lungă durată,
mai ales că este vorba de urmărirea unor lucrări în teritoriu, deci tehnice, și în
partea de economic, de gestiune și de patrimoniu.
(Domnul consilier județean Pințoiu Toma s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dl Bogdan Andrei Toader
Fără supărare, mi se pare chiar normal să avem pretenții, la salariile care
sunt, să fie niște oamenii mai bine pregătiți.
Dna Elena Ion
Și competențe superioare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mi se pare și normal.
Dacă sunteți de acord?
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Oricum toată lumea are diplomă în ziua de astăzi - deci nu este o
problemă.
Nu, domnule Adrian Ionică, pentru că sunteți profesor? Aveți vreo trei.
Cine este pentru?
Dna Nicoleta Sprîncenatu
Rog să se consemneze că nu particip la vot.
Dl Bogdan Andrei Toader
Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Fără participarea la vot a doamnei
Sprîncenatu Nicoleta.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”
(doamna consilier județean Sprîncenatu Nicoleta nu participă la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc foarte mult!
Proiectul numărul 7 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
organizatorice și a numărului de posturi pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova”.
Doamnelor și domnilor, aici, cât mi-aș dori eu să fiu de scurt, tot trebuie
să vă fac câteva precizări. În primul rând aș vrea să încep cu o veste bună - faptul
că Centrul de la Fîntînele, un Centru construit în urmă cu ceva timp și care a stat
nefolosit mai bine de doi ani de zile, în sfârșit și-a găsit rostul în cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecțiea Copilului, el fiind transformat în Centru
pentru Persoane cu Handicap. Și acum, vă spun că, acea clădire, foarte frumoasă,
ridicată pe banii Ministerul Muncii la aceea vreme, din Fîntînele, va avea o
folosință clară. Au fost mutați beneficiarii de la Breaza, unde la Breaza au fost
aduși copiii de la Sinaia - tot pentru a reuși să dezvoltăm un proiect european în
Sinaia, pe terenul unde era construită Vila Piticii.
Și acum, pentru că este vorba de modificările aduse structurii
organizatorice la această Direcție, o să fac un singur comentariu: este vorba de o
structură cu două mii...
Câte posturi?
Dl Viorel Călin
2276.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aprobate, din care 1780 sunt ocupate.
Și acum, domnule director, vă rog!
Dar aș vrea, sincer, să faceți o prezentare puțin mai amplă: câte Centre
sunt, câți beneficiari și în ce constau modificările care au fost aduse.
Vă rog!
Dl Viorel Călin
Am pornit să facem acest demers în urma apariției Hotărârii de Guvern
nr. 797 din 2017, care, bineînțeles, că, până în prezent, a mai suferit câteva
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modificări. Această Hotărâre de Guvern ne-a impus să respectăm niște standarde,
mai precis în totalul numărului de posturi să înființăm niște posturi de ,,manager de
caz”. Acești ,,manageri de caz” trebuie să îndeplinească niște condiții din punct de
vedere al studiilor și al vechimii și practic pentru fiecare beneficiar al serviciilor pe
care le acordăm noi, inclusiv persoanele din centre cu dizabilități sau copii din
Centrele de plasament, trebuie ... Deci un manager de caz, trebuie să se ocupe de
50 de beneficiari. În afară de cei din Centre au mai trebuit înființate posturi de
manager de caz și pentru copii sau victime ale violenței în familie, ale traficului de
persoane și alte categorii de care ne ocupăm. Plecând de la acest fapt, a trebui să
majorăm numărul de posturi pentru aparatul propriu al Direcției și s-a ajuns la un
număr de 206 posturi, din care ocupate sunt în jur de 150, iar per totalul Direcției
am avut în vedere această creștere - deci am reușit ca făcând alte artificii, să
scădem cu un număr de 3 posturi per total. Deci înainte aveam 2279, acum...
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu, sincer, la cum prevăd bugetul Consiliul județean v-aș ruga să rămână
neocupate aceste posturi, sau cel puțin să ne înștiințați, și ne motivați, să ne
argumentați, ocuparea vreunuia, pentru că deja plătim aproape 8 milioane lei salarii
pe lună.
Dl Viorel Călin
Dacă în 2014 și 2015 a existat o ... și în prima jumătate a anului 2016 o
creștere a numărului de salariați, în 2017 și 2018 am reușit să menținem cel puțin
constant numărul de salariați, deci practic nu s-au făcut alte angajări, iar după
această organigramă, așa cum ați spus și dumneavoastră, am avut în vedere să și
eficientizăm puțin activitatea. Deci Centrul de la Fîntînele, o să aibă locuri atât
pentru persoane vârstnice - pentru că el pentru asta a fost construit, și va rămâne cu
14 locuri care sunt deja ocupate de persoane vârstnice.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dintr-un total de?
Dl Viorel Călin
50, iar restul de 36...
Dl Bogdan Andrei Toader
Aveți 50 de paturi.
Dl Viorel Călin
50 de paturi, da. 50 de locuri.
Sunt 14 persoane vârstnice și 36 vor fi persoane cu dizabilități beneficiari care vor fi mutați de la Breaza. Acest Centru va fi practic, în doi ani,
desființat.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cel de la Breaza.
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Dl Viorel Călin
Cel de la Breaza. În prezent stau copii de la Sinaia. Pentru Centrul de la
Sinaia având în vedere că această clădire, despre care ați adus vorba, Vila Piticii,
nu mai îndeplinește condițiile din punct de vedere, în primul rând al siguranței, ca
să funcționeze - au fost mutați copiii la Breaza. Avem documentația pregătită să
depunem acest proiect pe fonduri europene, așteptăm să se deschidă linia de
finanțare și să zicem că implementarea va dura în jur de un an și jumătate. După
aceea vom muta copiii din nou, o parte la Sinaia, o parte la Comarnic. Aici au fost
singurele locații pe care am putut..., acolo am găsit terenul.
În afară de aceste lucruri, deci aceste mutări, la Pucheni, Centrul a fost
reabilitat în întregime anul trecut, ca să îndeplinească standardele de calitate, dar
pe lângă această reabilitare s-a înființat și un compartiment de primire în regim de
urgență, pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități aflate într-o situație de
nevoie - 4 locuri, și am transformat și acest centru într-un complex, care are 41 de
locuri pentru beneficiari - persoane cu dizabilități și 4 locuri disponibile în caz de
urgență, ca să ducem...
Dl Bogdan Andrei Toader
Mai tare, vă rog!
Dl Viorel Călin
...ca să ducem beneficiarii în prima fază. Dacă sună telefonul și noi
răspundem și e o persoană în dificultate, primul pas este să luăm beneficiarul, să-l
ducem la Pucheni și după aceea facem actele și demersurile necesare ca să ajungă
undeva unde poate să stea pe termen nelimitat.
Dl Dorin Tudora
Asta înseamnă patru locuri la tură, un om la tură, sau cum?
Dl Viorel Călin
Patru locuri pentru beneficiari.
Așa cum avem în structură un Centru de primiri în regim de urgență
pentru copii de aici din Ploiești, de la Cireșarii, am făcut un Centru și pentru
persoanele vârstnice, sau persoanele cu dizabilități.
Am avut foarte multe sesizări. Noi funcționăm și avem un telefon - 983,
care se numește ,,telefonul copilului”. Telefonul acesta funcționează permanent,
așa că la orice oră din zi și din noapte dacă sună cineva că este o problemă, noi
suntem obligați să intervenim. Am extins lucrul acesta de la copii și la adulți, deși
nu era obligația noastră, dar ne-am confruntat cu situații și nu am putut să lăsăm
omul în stradă și am făcut aceste locuri, 4, ca să putem să luăm. Mai luăm
beneficiari și de la spitale din Ploiești - care nu au ce să facă cu ei, până le găsim și
o soluție permanentă.
Dl Dorin Tudora
Am o întrebare: ce specialitate trebuie să aibă managerii de caz?
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Dl Viorel Călin
Managerii de caz trebuie să fie asistenți sociali sau psihologi, cu diplomă
de studii superioare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Alte modificări pe care le-ați adus structurii?
Dl Viorel Călin
Acestea sunt, în mare. S-au aprobat noile regulamente la toate Centrele.
Dl Bogdan Andrei Toader
Menționez eu faptul că avem avizul ANFP și avizul Ministerului Muncii
pentru aceste modificări.
Dl Viorel Călin
Toate avizele prevăzute de lege sunt obținute și de aceea a și durat un
pic. A mai fost o modificare - îmi cer scuze că mai fac o precizare. Centrele de
copii, toate câte sunt, în număr de 11 în prezent, nu au personalitate juridică, ele nu
au avut nici înainte, dar de la 01 ianuarie 2018, ele aveau o calitate de ordonator
terțiar de credite - deci își țineau o contabilitate proprie. Cei de la Ministerul de
Finanțe nu ne-au mai dat voie să funcționăm așa și acum contabilitatea se face la
Direcție. O parte din numărul de posturi care s-a suplimentat, s-a suplimentat
pentru a aduce oameni din centre direct la noi, la sediu. Deci, per total va fi cam
același număr de salariați.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Dl Dorin Tudora
Ați mutat contabilii din centre la Direcție.
Dl Viorel Călin
O parte. Și o parte au trecut să facă alte lucruri, cei care nu aveau studii
de specialitate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Alte întrebări? Vă rog!
Dl Dan Ciolac
Eu am avut o discuție cu domnul director înainte de a începe ședința.
Pentru că am văzut structura organizatorică a aparatului propriu, așa cum sunt și
posturile având în vedere activitățile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 797
din 2017, se prezintă după cum urmează. Așa cum a observat și domnul președinte
al Consiliului județean, apar aici niște compartimente cărora li se alocă foarte
multe posturi, după părerea mea. Domnul director m-a asigurat că aceste posturi nu
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sunt ocupate - așa este structura organizatorică și atunci întăresc și eu faptul că ar
trebui să le ocupați doar în momentul în care puteți justifica de ce la Serviciul
relații cu publicul aveți 10 posturi - unul de conducere, 9 de execuție, și ar mai fi
câteva compartimente, servicii, la care cred eu că structura este mult prea stufoasă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc foarte mult, domnule consilier!
Dacă tot ați deschis acest subiect - ne-am confruntat cu o problemă și nu
vorbim de acest personal din cadrul Direcției, ci din cadrul Centrelor. A existat și
există o reglementare, un normativ, care spune în felul următor...
Vă rog să spune-ți exact ce stipulează!
Dl Viorel Călin
Chiar voiam să fac această precizare fiindcă, într-adevăr, din punct de
vedere financiar este foarte greu să funcționăm - consumăm foarte mulți bani. Dar
pe de altă parte, legislația, care bineînțeles că nu se face aici, la Consiliul județean,
ne impune să respectăm standarde din ce în ce mai înalte, ca să zic așa. Deci
legislația ne obligă să cheltuim mai mulți bani, ca să putem să funcționăm așa cum
ar trebui - cum se funcționează în Uniunea Europeană, dar ne trimit de la Guvern
din ce în ce mai puțin bani. Noi suntem prinși la mijloc prin faptul că nu primim
bani, avem de respectat această legislație și mai avem și o mulțime de controale,
tot de la instituții de stat sau Avocatul Poporului, care ne spun: trebuie să faceți
asta, asta, asta. De exemplu, vin cei de la AJEPIS și ne spun că trebuie să facem
angajări, pentru că trebuie să respectăm un raport de 1:1 beneficiar - salariat..
Dl Bogdan Andrei Toader
Câți beneficiari avem noi în acest moment?
Dl Viorel Călin
În momentul de față avem aproape 1.000 de copii în sistem cu măsură de
protecție specială.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și adulți?
Dl Viorel Călin
Peste 1.000 de adulți – 1.050 de adulți.
Dl Bogdan Andrei Toader
Noi deja nu respectăm, pentru că avem 2000 mii de beneficiari și doar
1.700 de…
Dl Viorel Călin
1.700 salariați.
Dl Bogdan Andrei Toader
… salariați.
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Dacă ar trebui să respectăm, ar trebui să mai angajăm 200 persoane.
Totuși mie, menționez, este o părere personală, eu consider… nu mi se
pare normal. Eu consider că un angajat poată să aibă grijă de doi beneficiari. Măcar
de doi. Da?Dacă nu poate să facă să facă acest lucru, aș considera că nu merită să
lucreze, dacă...
Dl Viorel Călin
În unele situații...
Dl Bogdan Andrei Toader
Corect, depinde de diagnostic, dar acum vorbim și de unii încadrați în
acest sistem, cu diagnostice puțin mai ușoare - că nu toți sunt cazuri grave de
handicap. Unii au ajuns în sistem, cum ați spus și dumneavoastră, datorită faptului
că nu au fost revendicați, că au rămas fără casă, că au dizabilități. Dacă vorbim de
un orb - vă spun ceva: că avem, dacă nu mă înșel eu, la Urlați, avem trei – patru.
Dar este necesar un supraveghetor permanent și acolo se justifică 1:1, dar sunt
cazuri în care sunt, mă scuzați, poate mai sănătoși decât unii dintre consilierii
județeni prezenți - fără nicio supărare.
Dl Viorel Călin
Vă dau dreptate, dar ca să se întâmple acest lucru trebuie modificată
legislația.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, domnule Horia Toma, nu mă uitam în acea direcție. Domnule
profesor, vă respect prea mult.
Dl Viorel Călin
Aveți dreptate într-o măsură, dar acest lucru înseamnă modificarea
legislației, iar cei care ar trebui să se ocupe de lucrul acesta probabil nu consideră
că este o prioritate. Sunt multe lucruri care ar trebui modificate, dar din păcate vă
spun un lucru: sistemul este, în momentul de față, aproape sufocat. Avem foarte
multe solicitări pentru internări, centrele sunt pline și vin în continuare dosare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Câte dosare aveți în așteptate? Ca să poată să-și facă o idee colegii, în
această privință. Vă rod, domnilor, să ascultăm!
Dl Viorel Călin
Avem aproape o sută de dosare în așteptare, ceea ce înseamnă foarte
mult, în condițiile în care un loc se eliberează numai dacă moare cineva, fiindcă de
plecat acasă, nu.
Dl Bogdan Andrei Toader
A fost bine să cunoașteți acest lucru. Am vrut să detalieze tocmai ca să
aveți cunoștințe asupra a ce se întâmplă în acest sistem și de ce cheltuim atât de
mulți bani cu Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului.
Dacă nu mai sunt alte comentarii?
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Dna Georgiana Anca Ardeleanu
Eu nu particip la vot.
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamna Ardeleanu și cu doamna Simona David nu vor participa la vot
la acest punct.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate, fără
participarea la vot a celor două doamne.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”
(doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona nu au
participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul numărul 8 are, de asemenea, legătură cu Direcția de Asistență
Socială - ,,Proiect hotărâre privind modificarea prevederilor Notei I la anexa
numărul II/b2 a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 17/2018 pentru
aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale
„Administrație” utilizate pentru personalul angajat (funcționari publici și personal
contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și
în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2018”.
Doamna Ion!
Dna Elena Ion
Prin acest proiect hotărâre vă supunem și venim cu rugămintea pentru a
aproba o modificare a notei din subsolul unei anexe cu privire la subordonate. Este
vorba de un număr care variază între 8 și 11 salariați din cadrul aparatului propriu
al Direcției Generale de Asistență Socială și care deservesc în mod direct – au ca
un serviciu de permanență acel telefon de urgență - victimele violenței în familie.
Pentru că nu există o solicitare înaltă oamenii evită să ocupe acele funcții și
dumneavoastră ați aprobat în iulie 2017 un cuantum de majorare a salariilor de
bază a acestor oameni care ocupă aceste funcții - cu 350 lei pe brut și a rămas
nemodificat, se propune… venim cu rugămintea pentru o majorare a acestei sume
la 700 tocmai pentru a cointeresa acele persoane să-și desfășoare în continuare
activitatea.
Dl Dorin Tudora
Ne aduceți și nouă aminte cât este salariul de bază?
Dna Elena Ion
Acolo? Acolo, la subordonate, sunt în jur de 5% mai scăzute decât
aparatul propriu de specialitate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dați-le, vă rog frumos, un exemplu de salariul net!
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Dna Elena Ion
De salariu...?
Dl Bogdan Andrei Toader
De salariu net.
Menționând că 700 este brut.
Dna Elena Ion
700 vine și se adaugă la netul lor, netul, din 700, netul o să rămână în jur
de jumătate.
Au în jur de 4200 - o persoană care este maxim ca funcție publică de
execuție, cu gradație 5.
4200 cu 400 care rămâne rest de plată din acest 700 - o să plece acasă cu
4600.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnilor, v-aș ruga să mă ascultați 20 de secunde, atât, și apoi dau
cuvântul domnului director.
În acel moment când am aprobat salariile de bază, am specificat că
Salvamontiștii, care își riscă viața, și care răspund la orice oră, și mai ales pentru că
ei nu sunt încadrați cu normă întreagă - ci erau cu jumătate de normă, pentru că din
20...
Câte posturi?
Dna Elena Ion
Sunt 18 funcții acum aprobate. Unul de...
Dl Bogdan Andrei Toader
Și angajați câți?
Dna Elena Ion
26-28, variază în funcție de cum este norma.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am spus, pentru că ei răspund la orice oră, ca și jandarmii, ca și ISU, ca
și poliția, la telefon, să primească 350 brut. Din 350 brut, netul înseamnă 180 lei.
1. 800.000, dacă vreți 180 lei. Atunci, și pentru acest serviciu - 983, am
aprobat tot 350 brut. Și acum, domnul director, vă explică de unde nemulțumirea
acestor domni și de unde propunerea venită din partea Direcției. Vă rog!
Dl Viorel Călin
Aș vrea să fac precizarea că la acest compartiment lucrează 7 persoane
care desfășoară efectiv acest serviciu în timpul orelor de program, iar după orele de
program, prin rotație, doi care trebuie să îndeplinească anumite condiții –
obligatoriu trebuie să fie un asistent social în această echipă. După orele de
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program primește acest telefon și trebuie să răspundă, dacă există o sesizare. Dacă
poate fi rezolvat telefonic, dar asta se întâmplă în foarte puține cazuri, se descurcă
la telefon, dacă nu, trebuie să plece de acasă, în condițiile în care trebuie și un
șofer, că sunt și patru șoferi care fac prin rotație pe acest serviciu, deci trebuie să
vină șoferul să ia asistentul social și psihologul și să meargă acolo unde este cazul.
Nu am făcut acest demers degeaba - numărul de sesizări a crescut foarte mult și am
extins de la victimele violenței în familie, în special copii cu mame, care erau în
situația asta, la toate categoriile care au nevoie de noi.
Primăria, și Ploiești și celelalte, oferă foarte puțin sau chiar nimic și dacă
au o situație de genul acesta ne cheamă tot pe noi - fiindcă nu au unde să ducă
acești beneficiari. Noi avem centru pentru victimele violenței în familie și pentru
persoane vârstnice și pentru persoane cu dizabilități. O persoană, vă dați seama,
chiar dacă nu are vreo intervenție în săptămâna respectivă, oricum nu poate să
plece nicăieri, fiindcă are telefonul și este legată de casă, practic. Din 700, rămân
cam 400 lei suma netă - nu toți de acolo au salariul 4000.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și oricum au aprobați deja 180. Noi de fapt am suplimenta acum cu încă
200 lei.
Dl Viorel Călin
La acest compartiment nu sunt toți la... Deci, toți au studii superioare,
dar nu toți au vechimea necesară ca să primească 4000.
Printre ei sunt și persoane care sunt și debutanți, și asistenți, și inspectori
principali. Deci salariile pleacă să zic..., sunt între 2000 și 4000, de aceea fac cam
același lucru toți, pentru cel care are 2000 - e o sumă importantă 400, poate pentru
cel care are 4000...
Dl Eugen Ionică
Aș vrea să mai știu un lucru. Cât este salariul mediu pe Direcția de
Asistență Socială?
Dl Viorel Călin
Dacă luăm..., să ne gândim la Direcție, cât și la celelalte centre… Sau
doar la aparatul propriu?
Dl Bogdan Andrei Toader
Să vă explic eu: aparatul propriu, cei 150 despre care v-a făcut referire
domnul director, din 206, au grila asemănătoare ca și a Consiliului județean, doar
cu 5% mai jos - că așa am stabilit noi aici. Ceilalți din centre au altă grilă de
salarizare. Și acum, dacă vorbim despre personal contractual, vorbim despre…
Bine, majoritatea sunt contractuali, dar dacă vorbim despre personal contractual
care lucrează în sănătate, cum ar fi asistentele, ele sau ei, beneficiază de sporurile
din sistemul de sănătate.
Dl Eugen Ionică
Care sunt salariile?
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Dl Bogdan Andrei Toader
În jur de 3.000 lei.
Dl Viorel Călin
Pe Direcție, să zic, că un salariu mediu este undeva la 3.000 lei net. La
centre, salariul acesta nu cred că depășește 2.200 lei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Net.
Dl Viorel Călin
Vorbim de sume nete pentru că astea sunt importante.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dar vorbim...
Dl Viorel Călin
Dar la Centre...
Dl Bogdan Andrei Toader
De 1.780 angajați. Problema nu este cuantumul salariului, problema este
numericul personalului, și gândiți-vă că la cei 2.200 net, se mai adaugă și dările la
stat, care înseamnă încă o dată pe atât.
Haideți să facem un calcul mai simplu și vă lămuresc exact: 8 milioane
lei, cât ne costă salariile lunar, împărțim la doi, ca să scădem dările, aproximativ ne
dau 4 milioane și împărțiți la 1.800 de angajați și v-am făcut calculul că înseamnă
în jur de 2.000 lei. Se pare că nu am fost degeaba la facultate.
Dl Nicușor Răducanu
Domnule director, am și eu o întrebare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl Nicușor Răducanu
Persoanele respective merg acasă și au telefonul asupra lor?
Dl Viorel Călin
Da.
Dl Nicușor Răducanu
Deci nu stau undeva, aici, la un fel de dispecerat, ca să...? Merg acasă.
Dacă vor fi sunați bine, dacă nu...
Dl Bogdan Andrei Toader
Să știți că, eu consider că am dat o sugestie, o dată cu această propunere,
domnilor și doamnelor de la presă, care ar trebui să ceară un supliment pentru
faptul că răspund la telefon și se deplasează pentru orice știre.
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Dl Gheorghe Neaga
Și salariații de la Consiliu, domnul președinte?
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă spun ceva: dacă pentru Salvamont am fost de acord, când v-am
propus acest lucru...
Dl Viorel Călin
Intervenția aceasta înseamnă câteva ore…
Dl Bogdan Andrei Toader
... vă spun că pentru acest proiect - eu aș propune să-l amânăm și să
avem o discuție cu acești domni și să vedem dacă nu vor să desfășoare activitatea
și nu le convine - eu spun că pot să se ducă către sistemul privat de sănătate.
Dl Viorel Călin
Domnule președinte, nu s-a pus niciodată problema că nu vor să-și
desfășoare activitatea. A fost inițiativa mea să-i stimulăm într-un fel, fiindcă e greu
să te duci la două...
Dl Gheorghe Neaga
Dar nu pe banii Consiliului județean.
Dl Eugen Ionică
Știți că se va mări salariul minim pe economie de la 1 ianuarie…
Dl Bogdan Andrei Toader
Întrucât, vă spun sincer, deja durează această dezbatere și dacă eu unul
nu sunt convins, cred că nici dumneavoastră nu sunteți convinși, o să-i dau
cuvântul domnului Bănică și apoi vă supun la vot.
Vă rog!
Dl Alexandru Bănică
Domnul președinte, eu spun să aprobăm. Să-i văd eu pe aceia, pe domnii
care au spus acum, că se duc acasă când ăla bate femeia și când își bate copilul.
Când ăla se bate acolo îți dă una în cap de nu te vezi și acesta este un risc de viață,
nu e jucărie. Eu sunt de acord să i se mărească.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles părerea dumneavoastră, dar eu consider, că dacă există o
astfel de situație, pentru că noi toți avem un număr unic - 112, eu consider că ar
trebui să intervină poliția într-un astfel de caz, iar dacă au nevoie de consiliere, că
de fapt asta oferă... Nu oferă consiliere?
Dl Viorel Călin
E obligatoriu să ne sune și pe noi…
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Dl Alexandru Bănică
Deci trebuie să-i ia copilul și dacă îi ia copilul…
Dl Bogdan Andrei Toader
Ultima lămurire și cu asta închei. Dați-mi numărul de cazuri, lunare,
pentru acest număr și numărul de intervenții și dacă acest număr este destul de
mare, eu sunt de acord să aprobăm.
Dl Viorel Călin
În fiecare săptămână există cel puțin patru sau cinci intervenții. O
intervenție înseamnă câteva ore.
Mai e o problemă. Vreau să vă spun un lucru: aceste ore pe care le petrec
ei în timpul… în afara orelor de program, sunt ore suplimentare, iar legea ne
interzice să le plătim. Vin numai șase sau șapte….
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnule director, vă stimez mult prea mult.
Săptămâna aceasta am ajuns în fiecare seară acasă la 9:40-10:00.
Câteodată să știți că stă și șoferul după mine, pentru că este necesar, atunci când
mă duc la București. Cu toții am vrea să putem să plătim ore suplimentare, dar nu
s-a pus problema să îmi ceară un stimulent de 400 de lei, fără supărare. Cred că
toții..., mai sunt oameni care lucrează și la privat aici, nu cred că se duc la șef
pentru că îl cheamă o dată pe săptămână. Cum ați spus, sunt câte doi - nu e aceeași
persoană. La patru intervenții pe săptămână înseamnă că fiecare echipă a avut parte
de o intervenție. Deci o dată pe săptămână, să zic că a prestat două ore sau trei ore
în plus. Nu mi se pare justificabil. Fără supărare!
Dl Viorel Călin
Dumneavoastră votați și nu este niciun fel de problemă.
Dl Bogdan Andrei Toader
E o părere personală.
Stimată doamnă, aveți inima mare și știți acest sistem. Vă rog!
Dna Elisabeta Popovici
Eu vreau să spun că o să susțin ceea ce dorește domnul director să facă
pentru angajații respectivi și mi-aș dori ca oricare dintre dumneavoastră – poate că
eu sunt părtinitoare pentru că lucrez...
Dl Bogdan Andrei Toader
Subiectivă, doar.
Dna Elisabeta Popovici
... sunt și subiectivă și părtinitoare - pentru că lucrez cu copii cu
dizabilități și nu aș dori... Numai dacă ai vocație și îți place să rămâi în acest loc,
dar este dificil...
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Dl Bogdan Andrei Toader
Deja au un supliment.
Dna Elisabeta Popovici
Și când mă gândesc că toate lucrurile acestea sunt discutate când vine
vorba de ban…
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Și eu vă dau singurul contraargument pe care îl am la dispoziție în acest
moment și vă spun așa: dacă majorăm la acești domni și doamne, o să vină și
Salvamontul și o să spună că la fel de importantă este și munca lor și o să le dau
crezare, iar doctorii când au cod roșu vin toți de acasă și nu cer suplimentar. Eu o
să vă supun votului acest proiect.
Cine este pentru, pentru majorarea sumei la 700?
Vă rog să numărați! Cinci voturi.
Cine este împotrivă? Cine se abține?
Oricum pot să vă spun că proiectul nu a trecut, dar vă respect foarte mult
opinia fiecăruia și îmi dau seama că ceea… ce ați avut în gând când ați votat sau vați abținut.
Membrii Consiliului Județean nu au fost de acord cu proiectul de
hotărâre: 5 voturi „pentru” (Ardeleanu Georgiana Anca, Popovici Elisabeta,
David Simona, Bănică Alexandru și Toma Horia Victor), 24 voturi „împotrivă”
(Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Vasile,
Dumitru Mihaela Carmen, Ilie Mihai Viorel, Ionică Ion, Meșca Darius Dumitru,
Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Pîrvu Ionel, Pințoiu
Toma, Stoian Sorin George, Viter David Andrei, Ciolac Dan, Dumitru Cristian,
Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Popescu Cristian, Răducanu Nicușor,
Soiu Mihail Iulian și Tudora Dorin) și 5 „abțineri” (Sprîncenatu Nicoleta, Papuc
Rodica Mariana, Enescu Rareș Dan, Nistor Marian Tudor și Necula Gheorghe).

Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule președinte, ați făcut o propunere mai devreme, nu s-a supus la
vot. Mi-ar plăcea să particip la o discuție referitoare la acest subiect - când o
programați.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult!
Domnul Ciolac!
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Dl Dan Ciolac
Eu vreau să întăresc un lucru. S-a spus, da aș vrea să rămână foarte clar:
noi nu contestăm sau nu suntem împotriva acestui aspect. Violența în familie este
un capitol grav și se întâmplă și este o acțiune în creștere dacă vreți, o manifestare
în creștere. Este vorba de faptul că nu am pregătit, sau nu au fost foarte bine
pregătiți pe acest subiect și că trebuie foarte bine gândit, astfel încât să vedem cum
putem acționa ca să aibă și foarte bune rezultate. Deci votul nostru, împotrivă, este
mai mult asupra aspectului punctual, al aspectului de astăzi, nu că nu suntem
interesați sau că nu vrem să intervenim în acest capitol al violenței în familie, un
capitol foarte grav în societatea românească.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc foarte mult!
Doamna Popovici, să știți că violența nu este numai din partea bărbaților
- cum v-am auzit.
De menționat acest lucru.
Dna Elisabeta Popovici
Ne păstrăm o ignoranță față de lucrurile acestea care sunt foarte grave.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul numărul 9 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului
de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova”.
Doamna Ion!
Dna Elena Ion
Și în cadrul Muzeului a fost organizat un concurs de promovare în grad
profesional, un gestionar-custode cu studii medii, din gradul II în gradul I, și o
transformare de post vacant - din cadrul Serviciului resurse umane, un
supraveghetor în referent de specialitate. Două posturi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Dna Elena Ion
Se încadrează în fondul alocat de salarii.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
O abținere.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” și o
,,abținere” (domnul consilier județean Tudora Dorin).
Dl Bogdan Andrei Toader
Cu o abținere, proiectul a trecut. Mulțumesc foarte mult!
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10 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Pază Prahova”.
Doamna Ion!
Dna Elena Ion
În luna iunie dumneavoastră ați aprobat reorganizarea structurii Direcției
Județene de Pază - organigrama și statul de funcții și acum au venit cu
regulamentul aliniat la acele transformări și avem atribuțiile, activitățile pentru
fiecare structură în parte.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci nu este modificare de organigramă?
Dna Elena Ion
Nu.
Dl Bogdan Andrei Toader
E doar regulamentul de funcționare.
Dna Elena Ion
Exact, au venit cu activitățile exact pe structura aprobată în luna iunie.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă
supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc!
11 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru
Spitalul Județean de Urgență Ploiești”.
Doamna Ion!
Dna Elena Ion
Au fost supuse și Consiliului de Administrație modificările și
transformările pentru statul de funcții. Au beneficiat angajații sistemului sanitar din
Spitalul Județean, și vorbim aici de 13 asistente medicale cu studii postliceale, de
la gradul debutant la asistent medical simplu, transformarea unui post vacant de
medic specialist în medic primar - din cadrul Serviciului de medicină legală,
Medicina muncii, și din partea de TESA - au fost economiști care la fel au
promovat la nivelul gradului imediat următor: un debutant - în II, un economist II în I și un economist I în IA și un inginer. Deci modificări de funcții, de posturi cu
oameni cu oameni pe ele, cu titularii care au beneficiat de..., au fost declarați
admiși la concurs și beneficiază de promovare în grad.
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(Doamna consilier județean David Simona s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci majoritatea sunt promovări în grad.
Dna Elena Ion
Da. Mai puțin acest post vacant de medic specialist în medic primar.
Dl Bogdan Andrei Toader
Comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
12 - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special
pentru anul școlar 2018 - 2019”.
Domnul Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule președinte, în urma consultărilor între partide, îmi revine mie
sarcina să fac propunerile nominale pentru fiecare poziție în parte…
Dl Bogdan Andrei Toader
Între grupurile politice de la nivelul Consiliului județean Prahova,
domnule Enescu.
Dl Rareș Dan Enescu
Așa este. Acum mă provocați și USR-ul nu este reprezentat.
Îl salut pe domnul senator și pe colegii lui, care mai vin pe la noi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nici nu ați avut plăcerea să-l cunoașteți, deocamdată, pe domnul senator,
ca să vă faceți o opinie asupra dumnealui.
Dl Rareș Dan Enescu
Așa este.
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu zic să ieșiți la o cafea.
Dl Rareș Dan Enescu
Bineînțeles.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl Rareș Dan Enescu
În consecință, pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă numărul 1- să
rămână domnul Pințoiu, pentru numărul 2 - doamna Popoviciu.
Dna Elisabeta Popovici
Popovici.
Dl Rareș Dan Enescu
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, comuna Filipeștii de Târg subsemnatul, Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Vălenii de Munte domnul Tudoran Lorin, Școala Profesională Specială Plopeni - domnul Ionică Ion
și la Breaza - domnul Soiu.
(Domnul consilier județean Pîrvu Ionel a ieșit din sala de ședință).
Dl Bogdan Andrei Toader
Am o întrebare: sunteți aceeași care ați făcut parte și anul trecut?
Dl Rareș Dan Enescu
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles. Este bine. Iar din partea mea... Doamna Ion, trebuie să fac
acum desemnările?
Dna Elena Ion
Nu, avem dispoziție și anul trecut ați luat decizia să îi consultați pe
domnii consilierii județeni care nu au mai avut loc aici pentru că legea a eliminat
din două funcții una, i-ați numit dumneavoastră prin dispoziție.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Din cadrul Consiliului județean Prahova, dintre dumneavoastră, cei
care nu ați intrat pe această listă. Domnul Ionică și-a exprimat dorința că vrea să
facă parte.
Dl Adrian Ionică
La Școala specială Plopeni unde am fost și anul trecut.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și ați făcut o treabă bună.
Altcineva?
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Dl Rareș Dan Enescu
Anul trecut era la Breaza domnul Nică Justinian.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vreți în continuare?
Dl Justinian Feodor Nică
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da. Mulțumesc!
Dl Rareș Dan Enescu
La Văleni, domnul Ilie.
Domnule Ilie, rămâneți în continuare la Școala Specială?
Dl Mihai Viorel Ilie
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Dl Rareș Dan Enescu
La Centrul numărul 2 din Ploiești - domnul Daniel Sepși.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da.
Dl Rareș Dan Enescu
La numărul 1 - Cristi Dumitru.
Dl Bogdan Andrei Toader
Doriți în continuare?
Dl Cristian Dumitru
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc!
Dl Rareș Dan Enescu
Și la Filipeștii de Târg era doamna Mariana Petre, de la Resurse umane.
Dl Bogdan Andrei Toader
Spune-ți, doamna Popovici, că v-am văzut cu mâna ridicată.
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Dna Elisabeta Popovici
Mi-era teamă că îl pierd pe colegul meu…
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu e cazul, doamnă.
Întrucât partea cu dispoziția este atributul meu, o să vă supun la vot doar
ceea ce a citit domnul Enescu Rareș. Dacă nu sunt comentarii vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc foarte mult!
Proiectul numărul 13 pe ordinea de zi - este un proiect despre care vam făcut vorbire acum câteva luni. Să știți că împreună cu doamna Secretar,
împreună cu doamna Alina Tincă – doamna director juridic, am analizat foarte bine
situația. Să știți că astăzi, la ora 16,00, Centrul de Excelență Ploiești, premiază
elevii cu rezultate deosebite la învățământ, dar doar pe cei care fac parte din
Centrul de Excelență.
Pe data de 05 octombrie, de Ziua Educației, Primăria Municipiului
Ploiești va premia, de asemenea, elevii din Ploiești, cu rezultate deosebite. Mi-aș fi
dorit foarte mult să nu mă suprapun cu cei doi, pentru că nu-i normal. Un elev
chiar dacă este bun și -Doamne ajută!-, să știți că este vorba de o muncă destul de
importantă, sacrificii din partea unora, și a lor și a părinților - până și a
profesorilor... Domnul Ionică, și a profesorilor am spus. Mi-aș fi dorit să nu ne
suprapunem și să premiem de două ori, poate chiar de trei ori un copil, dar nici nu
avem cum să facem o diferențiere sau să neglijăm doar pentru că a primit din
partea unei alte instituții. Din acest motiv, regulamentul pe care noi vi-l propunem
este să premiem toți elevii cu rezultate - însemnând locul I la olimpiadă, faza
județeană și vă și argumentez: dacă a luat locul I la faza județeană, automat a mers
și mai departe și către faza națională, dar dacă la faza națională nu a luat un premiu
important, atunci nu mai îl mai premiem oricum, dar îl premiază oricum Centrul de
Excelență sau Primăria Municipiului - deci oricum v-a primi ceva. Noi am spus să
fim, cu ghilimelele de rigoare, si îmi scuzați termenul ,,Social Democrați”, să-i
premiem pe toți care au luat locul I, la olimpiada județeană, pentru că este un
rezultat bun, și în aceeași măsură să premiem și toți profesorii îndrumători pentru
că și-au dat silința și au reușit cu acei copii, să obțină acel rezultat. O diferențiere
pe clasament: locul I, Locul II, deja era..., iar premiul propus spre a fi oferit de noi,
este de 500 lei, am spus că nu este nici mic, nici mare. Primăria, de exemplu,
ajunge să ofere un premiu de 100 lei. Mă scuzați, dar pentru locul III sau IV, nu
mai știu exact… Dar pentru 100 lei se duce la bunica și...
E vorba de un premiu cât să simtă că omul acela, copilul sau profesorul...
„Domnule, uite, am fost și eu recompensat pentru că am reușit să-l stimulez să facă
și altă dată același lucru cu alt copil sau poate copilul acela să participe încă o dată
la olimpiadă”. Poate anul viitor vom gândi mult mai intens această problemă și
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poate vom reuși împreună cu Primăria Ploiești să oferim niște sume mai
substanțiale, din punctul meu de vedere, pentru că…
(Domnul consilier județean Tudora Dorin s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dl Adrian Ionică
Exact, ar trebui un parteneriat, nu trebuie să facem diferențe că nu ar
înțelege copilul de ce ia dintr-o parte și nu ia din alta.
(Domnul consilier județean Pîrvu Ionel a revenit în sala de ședință).
Dl Bogdan Andrei Toader
Așa consider și eu. Primăria oferă și un premiu de 900 lei, unuia singur,
o domnișoară, pe care o felicit. O să am ocazia să o felicit diseară pentru că a
obținut un premiu și de la Centru excelență, de 900 lei. Este un lucru cu care nu
sunt de acord.
Dau cuvântul domnului inspector general adjunct, dar după ce voi spune
acest lucru.
Eu înțeleg că Centrul de Excelență promovează copii din cadrul
Centrului de Excelență - toată stima. Este o activitate intensă acolo și sunt rezultate
deosebite. Problema este că sunt premiați tot cu banii Consiliului local - fără nicio
supărare, pentru dumneavoastră, domnule profesor.
Vă rog!
Dl Horia Victor Toma
Mulțumesc, domnule președinte!
În primul rând vreau să vă spun un lucru: premierea la nivelul
Consiliului local este inițiativa de acum 20 de ani a celui care vă vorbește și e bine
că această inițiativă a fost păstrată de toate administrațiile care s-au succedat la
Ploiești.
Voiam să vă felicit, în primul rând, și o spun cu toată sinceritatea pentru
această inițiativă, pe dumneavoastră și pe colaboratorii dumneavoastră care au
găsit forma legală, că, știți, am avut discuție anul trecut și…
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu voiam burse, eu sincer voiam burse.
Dl Horia Victor Toma
Sigur.
Dl Bogdan Andrei Toader
Așa îmi doream eu, să ofer burse timp de patru ani de zile, pentru elevul
sau studentul care a reușit să termine sau să intre cu 10 - după caz, dar bursă nu
avem voie. Mie mi se părea normal, dacă avem un astfel de copil să simtă că statul
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se implică în educația lui și poate așa reușim să-l convingem că merită să rămână
în România, că este apreciat și aici. Asta era părerea mea.
Dl Horia Victor Toma
E perfect ceea ce spuneți.
Eu vreau să întăresc și să spun: inițiativa Consiliului județean pe care azi,
cu toții, o vom promova, vine să completeze un gol. Pentru că dacă o să vedeți, o
să vă uitați la premiile la concursurile naționale și chiar internaționale – ele, în
proporție de 80%, sunt luate de elevii a 7 Colegii Naționale din Ploiești, Câmpina
și Vălenii de Munte. Există însă foarte mulți profesori dedicați și în școlile din
mediul rural și profesori dedicați în liceele tehnologice care au și ei rezultate bune.
Și câteodată, valoarea adăugată cu niște copii care nu sunt selecționați este mai
mare din punctul nostru de vedere și faptul că vreți să încurajați acest lucru e un
beneficiu.
Eu aș veni cu o propunere de amendament și aici fac apel la cei doi
colegi ai mei, domnul Adrian Ionică și domnul Nică, foști...
Dl Bogdan Andrei Toader
Și doamna Popovici.
Dl Horia Victor Toma
...foști inspectori generali care știu niște lucruri. Există și niște
concursuri naționale, care au statut de olimpiadă, și se adresează unor categorii pe
care toți le-au neglijat și anume este Concursul național de fizică și chimie...
Dl Bogdan Andrei Toader
Este concursul Cangurul?
Dl Horia Victor Toma
Nu Pentru școlile din mediul rural, se numește ,,Impuls Perpetuum” este concurs organizat și finanțat de Ministerul Educației Naționale, are titulatura
de concurs național, dar el e de fapt o olimpiadă, este o olimpiadă pe fizică și
chimie pentru copii din mediul rural și la care anual, la nivel de județ, sunt 4
categorii de vârstă și sunt 4 premiați. El are și categorie națională și pot să vă spun
un lucru, cu care ar trebui să fim mândrii: anul acesta, o fetiță din Aluniș, a luat
locul II pe țară la acest concurs de fizică și chimie la care participă copii din școli
gimnaziale numai din mediul rural.
Și mai există un concurs, foarte important, un concurs național de chimie
– se numește ,,Petru Poni”, care se adresează strict elevilor de la liceele
tehnologice și unde iarăși am avut rezultate notabile cu licee precum Liceul ,,Virgil
Madgearu”, unde, vă dați seama, chimia... Virgil Madgearu e colegiu economic și
totuși s-au găsit niște copii și un profesor, pasionați de chimie, și au făcut
performanță pe această linie. De aceea, eu v-aș propune o formulare de genul
,,premii I la etapa județeană a olimpiadelor școlare și a unor concursuri naționale”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul profesor, întrucât este domeniul dumneavoastră și îl cunoașteți
mai bine ca mine, cu mare plăcere vă susțin amendamentul.
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Dl Horia Victor Toma
E vorba de o suplimentare cu încă 8 locuri față de cele 259 de la
olimpiade. Și ar fi un lucru deosebit, pentru că trebuie să îi încurajăm pe copii din
mediul rural și pe profesorii care fac performanță. Și pe cei din învățământul
tehnologic.
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu aș spune să nu specificăm câte concursuri, să spunem „și concursuri”,
urmând să analizăm împreună care sunt acele concursuri.
Dl Horia Victor Toma
Perfect. Și un ultim anunț: nu am să particip la vot, întrucât am trei
premii întâi și nu pot să mă….
Dl Adrian Ionică
O întrebare. Se impozitează la profesori?
Dl Bogdan Andrei Toader
La profesori da, la elevi nu. Așa consider. Știu că toate premiile sunt
impozitate. Nu știu, vom verifica.
Dacă sunteți de acord, în primul rând cu amendamentul făcut de domnul
profesor Horia Toma. Cine este pentru?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”
amendamentul propus (domnul consilier județean Toma Horia Victor nu a
participat la vot) .
Dl Bogdan Andrei Toader
Și acum hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Unanimitate. Vă mulțumesc foarte mult.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”
(domnul consilier județean Toma Horia Victor nu a participat la vot) .
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 14. Vă anunț de la început că este un proiect cu două
treimi - „proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a
Consiliului județean Prahova, referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor
spații către Direcția județeană e Evidență a Persoanelor Prahova, în imobilul
proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul
Republicii nr. 2-4”, clădirea în care ne desfășurăm activitatea.. De la evidența
populației este cineva aici? Nu. Vă rog doamna directoare de la Patrimoniu.
Dna Livia Barbălată
E vorba de suplimentarea spațiului pe care îl dețin cu încă o cameră…
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Dl Bogdan Andrei Toader
Ei deja își desfășoară marea parte a activității aici. Și pentru că acum au
primit noi atribuții, inclusiv de…- se dezvoltă un proiect european pentru
digitalizare a tot ceea ce înseamnă evidența populației -, toate arhivele de acum 50
și ceva de ani au început să fie digitalizate, au nevoie de încă o cameră în această
clădire. Dacă sunteți de acord cu solicitarea de la Direcția de Evidență a
Populației? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, vă mulțumesc
foarte mult.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
15 – „Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate cuprinse în
Programul județean de transport cu autobuze, în perioada 01.01.2014- 30.06.2019”,
proiect inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean
Prahova.
Dna Rodica Mariana Papuc
Eu nu particip la vot.
Dl Bogdan Andrei Toader
Doamna Papuc Rodica nu va participa la acest vot chiar dacă nu are
nicio treabă cu firma „Victoria Ovidiu” al cărui traseu Ploiești – Albești…. Aș
avea o întrebare: este cineva de la Serviciul transport?
Dl Alexandru Andron
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
M-a sunat doamna primar de la Berceni spunându-mi că firma care
desfășura activitatea de transport pe zona dumneaei, a anunțat că își încetează
activitatea.
Dl Alexandru Andron
Își desfășoară activitatea, nu a depus nicio cerere la noi și nici la…
Dl Bogdan Andrei Toader
Și era panicată, în acest sens, că va rămâne cu cetățenii care nu vor
beneficia de serviciul de transport.
Dl Alexandru Andron
A vrut să renunțe la licența de traseu…
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci situația s-a reglementat, aceasta era singura întrebare.
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Dl Alexandru Andron
Și-a retras cererea, a vrut să renunțe în lipsa personalului, șoferi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Să știți că este o mare problemă, dacă nu știați, vă poate povesti doamna
Papuc, ce greu este să găsești un șofer cu 3.000 de lei în ziua de astăzi.
Dna Rodica Mariana Papuc
Cel puțin.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cel puțin. Un șofer profesionist.
Bun, pentru acest proiect cu traseul Albești aveți comentarii? Dacă nu,
vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, Mulțumesc.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”
(doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
16 - „Proiect de hotărâre pentru atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale”, proiect
inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă.
V-am spus părerea mea, aceste convenții între două societăți private nici
nu ar trebui să le aprobăm. Noi ar trebui să cerem taxă pentru folosirea drumurilor
județene. Am vrut doar să reiterez acest lucru, este o părere personală, nu
intervenim noi între ce stabilesc două entități private.
Totuși, doamna Papuc nu va participa la vot, sunt sigur.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, fără participarea la
vot a doamnei Rodica Papuc.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”
(doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
17- „Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului
Prahova, a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al județului Prahova și în
administrarea Consiliului județean Prahova”.
Este vorba nu de un imobil, ci de bunuri imobile, mai multe obiecte de
inventar pe care noi le-am achiziționat și le-am în folosință gratuită: Stații
Motorola, Autoturism Aro, care a rămas necasat de atâta vreme, calculator compaq
pentium 3, proiector iodură metalică simetric, geacă SMURD s.a.m.d. Să știți că,
dacă este o instituție pe care o respect, aceasta este instituția Inspectoratului pentru
Situații de Urgență Prahova. Sunt primii care vin în ajutor la orice situație. Să știți
că au obținut finanțare pentru Mizil, să construiască acolo o stație nou nouță.
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Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
18 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului
Prahova în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”.
Comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl Nicușor Răducanu
Am eu. Care este valoarea acestei contribuții?
Dl Bogdan Andrei Toader
450.000.
Dl Nicușor Răducanu
450.000. A crescut această contribuție sau crește de la an la an? Cine
stabilește această creștere?
Dl Bogdan Andrei Toader
ADI, AGA. A crescut și către primării, nu a crescut numai către
Consiliul județean. Serviciul s-a dezvoltat, am primit mai multe primării. Să știți că
nu am aprobat majorare de salarii, tot salarii de 2200 au. S-a extins activitatea,
avem acum… anul trecut aveam 46 de primării, acum avem 52 de primării. Avem
Master - Planul de apă și canalizare în valoare de 236 milioane de euro, și ei
trebuie să meargă cu mașina, să intre împreună cu consultanții care sunt din partea
„Hidro Prahova” în toate problemele, care înseamnă ridicări topo, să verifice, se
duc către primării. Nu s-au mai făcut angajări, dacă aceasta era următoarea
întrebare. Personalul, ca și numeric, a rămas același ci doar activitatea s-a
intensificat, mai multe adrese, mai multă papetărie, mai multă…
Dl Nicușor Răducanu
Întrebarea era: cu cât a crescut față de anul trecut, cu cât s-a majorat în
procent față de anul trecut și dacă această majorare va fi de la an la an? Vom
ajunge la un moment dat să plătim mai mult la deșeuri și la apă această contribuție.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă spun un lucru, în momentul în care se vor finaliza proiectele
europene și nu va mai fi necesar acest ADI, eu o să propun desființarea. Dar, în
momentul acesta, când avem cele două proiecte pe fonduri europene, care altfel nu
puteau fi absorbite, iar în primul Master Plan am luat aproximativ 200 de milioane
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de euro și acum 236… Fără să vă supărați pe mine, știți cât plătesc cotizație ADR
Sud Muntenia, anual, că e în funcție de populație? În regiunea noastră avem cea
mai mare populație, avem 799.912, plătesc un leu pe cap de locuitor. Plătesc
800.000 de lei anual către ADR Sud Muntenia. Sunt instituții create pentru
accesarea fondurilor europene aceste Asociații de dezvoltare, nu avem altă
posibilitate. Nu îmi convine să dăm acești bani, dar beneficiază județul de niște
fonduri, de care beneficiază cetățenii județului. Deci, până la urmă... Nu am mărit
personalul, vă garantez. Chiar i-am spus: „Domnule, câți ați avut anul trecut – 11”.
Deci în cadrul ADI Apă sunt 11, din care două posturi vacante.
Dl Nicușor Răducanu
Anul trecut cotizația a fost de 250…
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu cred, nu am mărit-o la 450. Domnul Preda?
Dl Nicușor Răducanu
350. Deci a crescut cu 100.000, da?
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Preda, câte persoane aveți?
Dl Marius Preda
10 posturi și unul e vacant. Dar, ca să-i răspund, a fost o singură
majorare din 2009, când ne-am înființat, asta e prima majorare. A fost una în urmă
cu cinci ani, în 2012, deci au fost două majorări în 8 ani de zile. Iar la anul,
bineînțeles, nu se justifică o nouă majorare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc.
19 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului
Prahova în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”.
Mi se pare la fel de important și managementul deșeurilor, având în
vedere faptul că astăzi am aflat o veste bună. Nu știu dacă doamna Silvia este aici,
în continuare, alături de noi. S-au terminat probele pentru MBT și rezultatul este
că, în acest moment, 60% din deșeurile intrate în MBT pot fi valorificate către
stațiile de ciment, deci vom duce o cantitate foarte, foarte mică la rampă, iar dacă
reușim, tot pe fonduri europene să adăugăm două utilaje, ajungem la 80%. Vom
duce doar 20% din ceea ce rămâne, din ceea ce intră în MBT, ar trebui să intre 120
de mii de tone, doar 20 de mii vom duce la rampele de gunoi. Este un lucru
extraordinar pentru că valorificăm și nu vom plăti taxa aceea de mediu cu care am
avut atât de multe probleme, de 80 de lei. S-a modificat în schimb legislația și nu
mai este 80 de lei. Cât este domnul Marius, acum propusă?
Dl Marius Constantin Nicolae
În jur de 60 de lei, dar oricum noi sperăm să ajungem la o deviere totală.
Va rămâne, bineînțeles, fracția grea, asta însemnând cioburi, sticlă și pământ, care
o vom folosi la acoperiri de teren. În rest cam totul va fi valorificat.
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Dl Nicușor Răducanu
Cu cât a crescut contribuția față de anul trecut?
Dl Marius Constantin Nicolae
A crescut cu 50 de mii. Acum se propune 250 de mii.
Dl Nicușor Răducanu
Față de 200 anul trecut.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă nu sunt alte comentarii, v-aș supune acest ultim proiect de hotărâre
la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Să știți că avem ședință ordinară, deci avem și Diverse. Vă rog, domnul
Ionică!
Dl Adrian Ionică
Domnule președinte, stimați colegi, vă rog să îmi permiteți să vă rețin
atenția un minut. În calitate de membru în Consiliul de administrație la Școala
specială Plopeni și, alături de colegul meu domnul Ion Ionică, tot membru în
Consiliul de administrație, am vrea să vă aducem la cunoștință o situație cu care ne
confruntăm. Este vorba de plata unor deconturi de transport la Școala specială de la
Plopeni. Personalul didactic și didactic auxiliar beneficiază de aceste deconturi, iar
personalul nedidactic, și aici este vorba de două femei de serviciu și un mecanic de
întreținere care au și salarii mici și nu beneficiază de acest decont de transport.
Mărturisesc că sunt om de școală, nu sunt jurist să mă pot exprima din punct de
vedere legislativ, tocmai de aceea ridic această problemă și, dacă se poate, să
încercăm să găsim o soluție. Vă mulțumesc.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și eu vă mulțumesc. Doamna director economic, eu știu că achitam
aceste…. Eu știu că primăriile acoperă aceste cheltuieli de transport din cadrul
școlilor pe care le au în subordine. Corect? Și de ce au rămas aceste două
posturi…?
Dna Maria Dovîncă
Probabil în această categorie se încadrează doar personalul didactic.
Dl Bogdan Andrei Toader
A, și aceste două doamne nu sunt personal didactic.
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Dl Adrian Ionică
Sunt personal nedidactic. Dar, mă gândeam dacă totuși putem să găsim o
portiță. Dacă putem, dacă se poate legal. Vă repet sunt două femei de serviciu și un
mecanic de întreținere, care au niște salarii la limită, la limita de jos a grilei și nu
cred că e tocmai… Dacă se poate să avem în vedere acest lucru și să încercăm
totuși să căutăm o soluție.
Compartimentul juridic dacă ne poate ajuta.
Dl Bogdan Andrei Toader
Voi ruga Direcția juridică să căutăm în legislație vreo variantă să
sprijinim și aceste două cazuri întrucât nu ar greva bugetul Consiliului județean.
Dl Adrian Ionică
Pentru toate școlile, dar nu sunt foarte multe posturi, pentru că în oraș,
aici, la Școala nr. 2 și la Școala nr. 1 majoritatea sunt din Ploiești, Deci nu este
cazul.
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Uitați, un om care trăiește în piața de capital a zis dacă
dumneavoastră vreți… De unde vine domnul la Plopeni, mecanicul
dumneavoastră, din ce zonă vine?
Dl Adrian Ionică
Cred că de pe Valea Slănicului, de acolo din zonă.
Dl Bogdan Andrei Toader
A, nu putem. Făceam schimb, îl luați dumneavoastră pe cel de la
Plopeni, și cel de la Plopeni venea la dumnealui la Școala Specială la Plopeni.
Dl Adrian Ionică
Dacă colegii transportatori pot oferi niște gratuități, putem să rezolvăm și
interior.
Dl Bogdan Andrei Toader
Căutăm variante. Dacă nu sunt alte probleme… Vă rog, domnul Ciolac!
Dl Dan Ciolac
Nu vă răpesc mult timp. Vă reamintesc, stimați colegi din Consiliul
județean, spre știință instituțiilor din județul Prahova, că în Parcul Industrial
Ploiești avem o arhivă ultramodernă, un spațiu de arhivare ultramodern care nu
este folosit la întreaga capacitate. Mulțumesc.
Dl Bogdan Andrei Toader
Să știți că are foarte mare dreptate, dacă cumva instituțiile pe care
vremelnic le reprezentăm cu toții au arhivă și trebuie depozitată, să știți că
serviciile oferite sunt de calitate și la prețuri avantajoase, pe de o parte. Pe de altă
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