ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 29 mai 2018, ora 15,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 150 din
24.05.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 32
consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, 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, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe,
Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma,
Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sepși Daniel,
Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran
Lorin Gabriel și Viter David Andrei.
A lipsit domnul Pătrașcu Vasile, vicepreședinte al Consiliului județean și
domnii consilieri județeni Meșca Darius Dumitru şi Toma Horia Victor.
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; dna Eliza
Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dl Robert Adrian
Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dna
Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare
externă; dna Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției
economice; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Viorel Călin,
directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Prahova; dna Marilena Peneş, managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova; dl Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova
"Ion Ionescu-Quintus" și reprezentanții presei.
Dl Bogdan Andrei Toader
V-aş ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat!
X
X

X
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Bună ziua!
În primul rând, vă anunț că avem 33 de consilieri prezenți, din 36 validați la
această oră. Avem cvorumul necesar pentru a începe această ședință. Pentru ordinea
de zi, așa cum v-a fost ea transmisă ca şi proiect, dacă sunt comentarii la ordinea de
zi? Dacă nu, v-o supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței de îndată a Consiliului județean
Prahova din data de 18 aprilie 2018.
2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean
Prahova din data de 23 aprilie 2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a
bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea
Consiliului Județean Prahova pe anul 2017 - inițiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
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 modificarea și completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Prahova - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unităților sanitare de
interes județean a unor imobile, proprietatea publică a Județului Prahova - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Hotărârea
Consiliului Județean Prahova nr. 150/2015 privind menținerea sau darea, după caz,
în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unor
bunuri proprietate a Județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit
Centrului Școlar de Educație Incluzivă - orașul Breaza, pe imobilul aflat în
proprietatea publică a Județului Prahova și în administrarea Centrului de Recuperare
și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Breaza - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a terenului cu numărul
cadastral 21356, din domeniul public al Orașului Urlați în domeniul public al
județului Prahova și administrarea Consiliului județean Prahova - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 140 Strejnicu - Tg. Nou, Km
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18+981 - Km 21+385, Județul Prahova” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 234 Salcia, 1,464 Km (Km
6+970 - Km 8+145; Km 8+396 - Km 8+685), Județul Prahova” - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului
„ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF (solid
recovered fuel - combustibil solid recuperat)” - inițiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a terenului cu numărul
cadastral 131093, T13, CTD194, din domeniul public al Municipiului Ploiești și
administrarea Consiliului Local Ploiești, în domeniul public al Județului Prahova și
administrarea Consiliului Județean Prahova, în vederea completării și dezvoltării
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova” inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul
public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în
domeniul public al Județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean
Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 124/25.07.2017 a
Consiliului județean Prahova, referitoare la Regulamentul de stabilire a unor forme
de sprijin financiar de la bugetul Județului Prahova pentru unitățile de cult din
Județul Prahova, aparținând cultelor religioase recunoscute din România,
constituirea comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum și a
comisiei de soluționarea contestațiilor - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
17. 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.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul
Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
19. Proiect de hotărâre privind plata cotizației pe anul 2018 către Asociația
Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică din România - inițiat de
domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Daniel Sepși, Marian Tudor Nistor,
Adrian Tomoșoiu, Horia Victor Toma și Dan Ciolac.
20. 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.
21. Diverse.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Primul punct pe ordinea de zi, este vorba despre - „Aprobarea Procesului Verbal al ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova din data de 18 aprilie”.
Vreau, pe această cale, să mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți la
această ședință ,,de îndată”. Aşa cum am mai menționat în alte ocazii, încerc să nu
devină ceva frecvent ședințele ,,de îndată” la Instituția Consiliul județean Prahova.
Deci aprobarea Procesului -Verbal din 18 aprilie 2018.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 2 - „Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a
Consiliului județean Prahova din data de 23 aprilie 2018”.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 3 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuție a bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea
Consiliului județean Prahova pe anul 2017”.
Dacă sunt comentarii la contul de execuție la nivelul anului 2017? Dacă nu,
vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 4 - „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean
Prahova pe anul 2018”.
Din partea Direcției economice? Doamna Dovîncă, câteva cuvinte despre ce
modificări!
Din ce știu eu este vorba de acoperirea unor sume...
Dna Maria Dovîncă
În principal de acoperirea unor sume...
Dl Bogdan Andrei Toader
... la D.G.A.S.P.C.
Dna Maria Dovîncă
... pentru asigurarea funcționării Direcţiei Generale de Asistență a Copilului
Prahova, în sensul că am asigurat necesarul de funcționare atât la salarii, cât şi la
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bunuri - având în vedere modificările legislative -, prin diminuarea sumei de la
capitolul 84 - ,,lucrări de întreținere pe timp de iarnă”. De asemenea, privind
diminuarea sumelor de la capitolul 84, am asigurat, fondurile pentru Direcția de
Plante - au necesar pentru asigurarea cu parapeți a unor drumuri județene.
Alte modificări din excedent - am utilizat bani, fonduri, pentru o sentință
rămasă definitivă pentru niște exproprieri făcute în anii anteriori.
De asemenea, am asigurat fondurile pentru o lucrare de investiții - cablarea
cu fibră optică pentru reţeaua de informatică.
În rest, sunt modificări între articole și alineate atât la aparatul propriu, cât și
la unitățile subordonate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Din economiile făcute pe anul acesta la ceea ce înseamnă deszăpezirea
pentru județul Prahova, din aceste economii, am decis, împreună cu aparatul de
specialitate, să asigurăm fondurile necesare pentru Direcția Generală de Asistență
Socială, pentru bunuri și servicii, în special.
Pentru Direcția de Plante, în afară de acei parapeți care au fost solicitați, am
avut o solicitare din partea localității Valea Doftanei, pentru drumul 101T, un drum
încă la stadiul de pământ, care a fost destul de afectat în urma precipitațiilor din luna
martie și a devenit impracticabil. Ar trebui făcută măcar o reamenajare a acestui
drum, însemnând decopertare şi, bineînţeles, apoi,balastare, iar acolo am decis suma
de 100 mii lei, pentru că drumul acela este destul de folosit pentru cetățenii din
Valea Doftanei și trebuia intervenit. Avem și niște poze din partea primăriei destul
de edificatoare, în ceea ce privește modalitatea cum se circulă în acest moment pe
101T.
Vă spun că am discutat problema asocierilor cu localitățile, cu doamnele de
la economic - în acest moment la funcționare, și o să regăsiți un proiect mai târziu pe
ordinea de zi, nu avem decât, cred că o sută și ceva de mii la funcționare rămaşi
nedistribuiţi, dar am discutat amânarea creditului cu domnii de la BCR. Noi plătim
lunar suma de aproximativ 400 mii euro la creditul angajat în anul 2007 - atât
înseamnă rata și dobânda aferentă acelui credit, 400 mii. Dacă reușim să-l amânăm
pentru şapte luni de zile, ar însemna că vom avea un disponibil de 12 milioane lei cu aproximație. Aici am spus ,,dacă”, pentru că noi am făcut solicitarea către BCR,
care o va trimite către Erste Bank, în Austria, și în acel moment vom cunoaște
condițiile amânării, în sensul că tot ni se va percepe un comision pentru această
amânare.
Vă voi supune atenției cu siguranță în prima ședință din luna iunie, pe care
eu doresc să o avem până în 15, pentru a vă prezenta condițiile de amânare. Dacă
considerăm împreună că sunt convenabile şi votăm, este în regulă. Dacă nu, vă spun
că dacă observ că aceste condiții sunt împovărătoare pentru bugetul Consiliului...
din discuţiile preliminare am înțeles că ar fi vorba de aproximativ 73 mii euro acesta ar fi comisionul - plus încă ceva la dobândă, dar să vedem cât înseamnă acel
ceva, ce ne va spune Banca Centrală de la Viena.
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Vă voi supune atenției, vă voi spune exact clauzele, ce înseamnă în acest
moment, cât plătim rata, cât avem dobânda și ce va însemna acea amânare. Dacă
înseamnă prea mult şi stabilim acest lucru - nu mai amânăm - și așteptăm și noi
rectificarea de la nivelul Guvernului din luna iulie. Dacă considerăm că este oportun
și votăm, vom avea acele parteneriate în cursul lunii iunie.
Dl Eugen Ionică
Dar dacă poate exista riscul să nu ne mai dea Guvernul nimic?
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă spun ceva...
Dl Eugen Ionică
Dacă există riscul să nu ne mai dea Guvernul nimic?
Dl Bogdan Andrei Toader
Eu nu cred acest lucru. Vă spun doar că la nivelul Prahovei şi la nivelul
Consiliului județean Prahova, încasările sunt mai mari decât cele prognozate - cu
aproximativ 17 milioane lei.
Dl Eugen Ionică
Ce înseamnă asta?
Dl Bogdan Andrei Toader
170 miliarde lei vechi.
Dl Eugen Ionică
În procent?
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu am făcut calculul. Pe noi ne interesează suma... Deci față de prognozat.
Dl Eugen Ionică
Nu ne rămâne nouă toată suma aceasta?
Dl Bogdan Andrei Toader
Ba da. La nivelul Consiliului, deci Consiliului județean.
Exact și acela ne revine nouă. Exact.
Dna Daniela Găvan
Am hotărât să mai așteptăm decizia Direcției de Finanțe, prin Legea
bugetului, deci, trebuie neapărat o rectificare națională.
Dl Eugen Ionică
Exact asta vă spun.
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Dna Daniela Găvan
Nu, dar sunt încasați cert.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, ei sunt încasaţi - 17 milioane în plus față de prognozat.
Dl Eugen Ionică
... să ajungă la bugetul național fără nicio problemă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Şi asta este adevărat, dar pot să vă dau un argument. Vreți să vă dau un
argument?
Dna Daniela Găvan
Este 11,25 care revine județului Prahova, deci încasările la nivelul județului
ar trebui să nu se întâmple ce...
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă mergem pe acest ton foarte puțin optimist, vreau să vă spun că pentru
D.G.A.S.P.C. mai sunt necesare vreo 23 milioane lei ca să-și acopere toate
cheltuielile până la sfârşitul anului, aici incluzând salarii, bunuri și servicii. Nu cred
că vom ajunge în situația, vreodată, să nu plătim.
În alt ton, la fel de optimistic, avem un excedent de 100 milioane. La
începutul anului aveam 100 milioane lei. Pot să ne dea voie să-i cheltuim pentru
funcţionare.
Dl Eugen Ionică
Ştiu că s-a pus problema ca să putem să-i cheltuim pentru funcționare, dar
asta este altă treabă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Exact, există variante. Nu cred că vom rămâne în această situaţie să avem
bani, dar totuși să nu ne putem plăti serviciile contractate sau angajații. Deci nu cred.
Îmi este practic imposibil să ajung..., dar ceea ce este drept și ce este corect, banii
care ne-au fost luați din funcționarea pe anul acesta - cei 51 de milioane despre care
v-am vorbit, atunci când am aprobat bugetul - ne afectează în această manieră.
Nu putem să facem asocierile pe care noi le făceam an de an cu primăriile,
pentru a demara lucrările, și nu putem să asigurăm bani foarte mulţi pentru culte, dar
o să ajungem și la acel punct de pe ordinea de zi, unde o să vă explic că noi totuși
am acordat pentru culte 1 milion de lei. Anul trecut am avut 700 mii lei. Anul acesta
am avut un milion, iar pe legea după care noi funcționăm avem dreptul să asigurăm
pentru o investiție la culte, cum a fost investiția aceasta pe care am considerat-o
importantă, având în vedere faptul că suntem în anul 2018 și avem 100 de ani de
când a luat ființă România Mare, vă spun că merita să avem și noi un obiectiv
finalizat, cu care să ne mândrim și care să rămână în urma noastră și am considerat
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că, Catedrala este un astfel de obiectiv, pentru că a fost construită în cinstea acelor
eroi care au căzut în anul 1918. Bun. Dar ajungem și la acel punct.
V-am spus în privința rectificării, cam acestea au fost motivele pentru...
Din economiile de la deszăpezire am asigurat funcționarea la bunuri și
servicii pentru D.G.A.S.P.C. și cu toții, să ştiţi, putem să o întrebăm pe doamna
Simona David că au datorii la plata utilităților și la plata serviciilor contractate.
Bun. Dacă mai sunt alte...
Vă rog!
Dl Nicuşor Răducanu
Domnule președinte, acum trei-patru luni, că veni vorba de rectificarea
bugetară, acum trei-patru luni, am avut o discuție aici cu directorul Spitalului
Județean de Urgenţă, care ne spunea că nu sunt locuri, că nu sunt paturi supraalimentarea cu pacienți a spitalului.
Dl Bogdan Andrei Toader
Supraaglomerare.
Dl Nicuşor Răducanu
Supraaglomerare.
Acum am înțeles şi avem nevoie de o constatare, de o..., ne spuneți
dumneavoastră concret ce se întâmplă? E vorba de o reducere de paturi, atât la
Spitalul Județean, cât și la Maternitate. Ştiţi ceva de problema aceasta?
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă spun ceva: nu știu, nu am fost informat, domnul director m-a sunat,
mâine dimineață va veni, nu am informații că s-a redus numărul de paturi sau că a
fost într-un un fel sau altul diminuat contractul cu Casa. Vă spun ceva: multe lucruri
apar în presă, dar încerc să nu le iau pe toate în considerare decât când văd faptele...
Dl Nicuşor Răducanu
Nu. Voiam să știu dacă dumneavoastră aveți informații de la...
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu.
Dl Nicuşor Răducanu
... directorul Spitalului Judeţean.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deocamdată nu. V-am spus, mâine dimineață. M-a sunat în cursul acestei
zile că poate să vină mâine dimineață pentru a discuta mai multe probleme de la
Spitalul Județean. Ceea ce pot să vă spun: anul trecut, din contractul cu Casa,
Spitalul Județean a terminat anul cu un excedent de 11 milioane lei - din contractul
cu Casa, deci nu din alte surse.
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Dl Eugen Ionică
Doresc să completez. Este cert, te duci cu 70 de paturi la Spitalul Județean şi
45 la...
Dl Nicuşor Răducanu
Maternitate.
Dl Eugen Ionică
Sunt certe. Sunt cifre certe. Nu sunt...
Dna Fabioara Ionescu
Nu se reduce numărul de paturi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog, doamna...! Avem și un specialist.
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Este o informație greșită. Da, da - o informație eronată. Nu s-a redus
numărul de paturi în niciun spital, ci s-a redus numărul de paturi contractabile, adică
numărul de bolnavi contractat, s-a dat o cifră mai mică. De exemplu, au fost o sută
de bolnavi anul trecut, anul ăsta se contractează 70 de bolnavi. Sunt exagerate. Nu sa atins nimeni de numărul de paturi – același.
Dl Gheorghe Necula
Dar Spitalul municipal?
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Este aceeași problemă. Că a apărut și în presă și la Schuller că s-a redus
numărul de paturi...
Dl Eugen Ionică
Situația reducerii contractării faţă de anii anteriori.
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Este în funcție de sumele pe care le au acordate procentual pentru internări,
pentru secţii, pentru ambulator și așa mai departe.
Dl Eugen Ionică
Să înţelegem că starea de sănătate a poporului sau a zonei respective s-a
îmbunătăţit?
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Deci nu asta este problema și fiți sigur că nu va fi niciun bolnav lăsat pe
dinafară, totdeauna au fost suplimentate...
Dl Eugen Ionică
Dar contabil, aceste reduceri aduc diminuări de fonduri încasate?
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Îi obligă să facă și venituri proprii.
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Exact.
Dl Eugen Ionică
Bun. Dacă fac și venituri proprii - bănuiesc că și la Spitalul Municipal şi la
Obstetrică și la Județean - fiecare care este numit într-o funcție, are un contract de
mandat...
Dl Bogdan Andrei Toader
De management.
Dl Eugen Ionică
...de management.
Dna Mihaela Carmen Dumitru
De management...
Dl Bogdan Andrei Toader
Un indicator de performanță - corect.
Dna Mihaela Carmen Dumitru
... care este analizat în fiecare an de Consiliul local sau Consiliul județean.
Dl Eugen Ionică
Am înțeles. De Consiliul director în cazul...
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Județeanului și a Maternităţii este Consiliul județean.
Dl Eugen Ionică
Consiliul județean. Am înțeles.
Se pierd bani. De ce se pierd?
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Nu se pierd bani.
Dl Bogdan Andrei Toader
Din ce am înțeles, vă pot spune - prin analogie cele două spitale. Dacă
Spitalul Judeţean a încheiat cu acel excedent din contractul cu Casa despre care vă
vorbeam, la Maternitate nu s-a întâmplat acelaşi lucru, pentru că domnii doctori de
acolo nu înțeleg faptul că trebuie să presteze foarte mult pentru spital și în favoarea
spitalului și astfel încât să realizeze contractul cu Casa și chiar peste, peste, pentru că
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trebuie... Sunt anumite servicii foarte importante care se plătesc foarte bine şi de
unde pot să ai venituri.
Dl Eugen Ionică
Spitalizarea de zi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Spitalizarea de zi - este foarte corect. Spitalizarea de o zi aduce foarte mulți
bani spitalului, dar tocmai din acest motiv, am discutat și cu domnii de acolo și cred
că situația se va redresa favorabil, astfel încât să aibă mai multe venituri proprii,
pentru că noi putem susține atât investițiile, da, care sunt necesare, dotările - care
sunt necesare, plus cheltuiala cu utilitățile şi mare parte din bunuri și servicii și a
trebuit și dumnealor... Vă dau alt exemplu: dacă la spitalul...
Să înțeleagă că trebuie să aducă mai multe venituri spitalului...
Dl Eugen Ionică
E firesc, este normal.
Dl Bogdan Andrei Toader
...iar dacă la Spitalul Judeţean din ceea ce încasează de la Casa de Asigurări
de Sănătate - 78, acum am înţeles 84, că a mai crescut un pic, este cheltuiala cu
salariile, la Maternitate reprezintă 96%.
Dl Dan Ciolac
Să înțeleg că Spitalul Județean a încheiat cu un excedent iar Spitalul de
Obstretică cu un deficit?
Dl Bogdan Andrei Toader
Exact. Dar sunt sigur că se redresează. Să știți că membrii Comitetului
director au avut săptămâna trecută ședință. Încearcă să găsească formule pentru a
reuşi acest contract, dar nu a scăzut contractul cu Casa, exact. Nu au fost tăiate.
Paturile de la spitale, să știți că la nivel județean sunt în același numeric din 2009 de
când ne-au fost transmise spitalele către instituţia noastră - 2010. Cseke Attila era
pe atunci.
De atunci, ele sunt repartizate sau rerepartizate în interiorul județului - tot
același numeric de paturi. De exemplu: Spitalul Județean are 1160 de paturi - ştiu
foarte..., iar Obstetrica are...
Dna Elena Ion
310.
Dl Bogdan Andrei Toader
310?
Dna Elena Ion
Deci ambulatoriu, 310.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Dar acestea sunt din 2010, dar, v-am, spus, întrucât nu știu exact ce s-a
întâmplat și nu am foarte multe date, știu sigur că există o comisie naţională care
acordă...
Dl Eugen Ionică
De acreditare, cea care face și care menține...
Dl Bogdan Andrei Toader
Exact. Deci, comisie națională - să menţionăm și acest lucru pentru că e
important și știu că la începutul anului se acordă numărul de paturi ca fiecare spital
să știe ce are contractabil și nu.
Dl Eugen Ionică
Pe noi ne interesa, nu neapărat că s-a redus numărul de paturi, ci faptul că
paturile rămân şi e clar că sunt acolo, ci s-a micșorat contractarea, ceea ce înseamnă
că ...
Dna Mihaela Carmen Dumitru
Există o formulă de calcul în care unul din elemente este reprezentat de
realizările din anul precedent, deci depinde și de ce realizează, apropo de ceea ce a
spus domnul președinte cu Maternitatea, care nu şi-a realizat, dar sumele de bani
pentru fiecare caz rezolvat sunt mult mai mari decât cele de anul trecut şi atunci...
Dl Eugen Ionică
Dar ei răspund, cei care nu fac realizările?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Să vă spun...
Dl Eugen Ionică
Până acum toată lumea a stat, a mers... Unele secții fac ceva și fac bine,
altele nu fac bine și toată lumea merge de-a valma așa cum merg...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnule Ionică, problema este următoarea: salariile se plătesc din contractul
cu Casa.
Dl Eugen Ionică
Știu asta, știu.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Păi atunci, dacă-şi dau mai multă silință să-și îndeplinească acest contract,
vor avea și salarii pe măsură, dacă nu, asta este problema. De aceea s-a redus acest
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contract - tocmai pentru a forța medicii să-şi facă contractul cu Casa. Nu e vorba de
numărul de paturi, ci este vorba de volumul de...
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă spun, vă spun sincer: obligația noastră, ca și autoritate tutelară, este să
urmărim dacă ei își vor îndeplini contractul cu Casa și vor aduce venituri proprii. Ce
va face Casa de Asigurări de Sănătate nu este treaba noastră, pentru că ei pot
diminua, nu știu, poate cum aţi spus dumneavoastră - vor să diminueze şi pot face
acest lucru. Nu putem noi să intervenim. Ceea ce putem face noi în privința
managementului, putem să ne asigurăm că managementul este unul eficient și că,
contractul cu Casa, este respectat şi că vom avea venituri importante din acest
contract.
Dl Eugen Ionică
Colegii mei aceasta au și încercat și au și spus - noi vrem și solicităm să fie
un control mai atent asupra celor două spitale, cu privire la îndeplinirea acelor
performanţe.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă vă doriţi, să ştiţi că putem data viitoare să invităm directorii economici
împreună cu managerii, bineînțeles, să ne spună ce s-a întâmplat anul trecut, să ne
facă o informare - să știm măcar cum s-a plecat la începutul anului curent în ceea ce
înseamnă contractul cu Casa. Ce număr de paturi au avut, câte au contractat, ce
număr au primit la începutul anului, ce preconizează pentru acest an? E bine pentru
ca să avem cu toți cunoștință nu numai comitetul director sau consiliul director - nu
știu, dacă doriți, acest lucru se poate...
Vă rog, domnul Cristian Dumitru!
(Domnul consilier judeţean Viter David Andrei, a ieșit din sala de ședință).
Dl Cristian Dumitru
Am putea să avem și scris?
Dl Bogdan Andrei Toader
Bineînțeles.
Dl Cristian Dumitru
Înainte de a-i invita pe dânșii ar trebui să avem scris, ca în următoarea
ședință...
Dl Bogdan Andrei Toader
Să analizăm.
Dl Cristian Dumitru
... să putem discuta în cunoştinţă de cauză.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Sigur, fără probleme.
O să rugăm Compartimentul de sănătate pe care îl avem în cadrul
Consiliului, să le facă adresă și să avem deja pregătit materialul, pentru ca
dumneavoastră să-l primiţi până la viitoarea ședință.
Bun. Nu știu dacă am votat punctul 4, 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
Vă mulţumesc!
Proiectul nr. 5 pe ordinea de zi, este vorba de - ,,Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al
Județului Prahova”.
De la Patrimoniu, doamna Barbălată!
Dna Livia Barbălată
Este vorba de o actualizare a domeniului public pe capitolul „Unități
sanitare de interes județean”, în urma evaluării, reevaluărilor valorilor de inventar,
valorile de inventar s-au modificat. Măsurători s-au făcut, din nou intabulări. A fost
scos din capitol Spitalul de Pediatrie și introdus Spitalul de Boli Contagioase.
Dl Bogdan Andrei Toader
Infecțioase.
Dl Dorin Tudora
Casări ați avut, doamnă?
Dna Livia Barbălată
Ce anume?
Dl Dorin Tudora
Casări în urma evaluării.
Dna Livia Barbălată
Nu, nu, valorile de inventar s-au modificat – sunt reevaluări.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu am avut casări.
Dacă sunt comentarii la acest punct, dacă nu vă supun la vot. Cine este
pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Următoarele patru proiecte sunt cu două treimi.
Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind darea în administrarea
unităților sanitare de interes județean a unor imobile, proprietatea publică a Județului
Prahova”.
Dna Livia Barbălată
Aceleași imobile care au fost actualizate, se revocă vechea hotărâre din 2004
prin care au fost date în administrare și cu noile date de identificare se dau în
administrarea unităților sanitare.
Dl Bogdan Andrei Toader
S-a modificat ceva substanțial la vreunul?
Dna Livia Barbălată
Nu, nu. Suprafeţe..., deci nu corespundeau la suprafețe. În urma
măsurătorilor apar diferențe, întabulările.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aţi demarat procedura de intabulare la „Veolia”?
Dna Livia Barbălată
Da, urmează să vină contractul pentru clădirile din incintă, de la Brazi, și mai
urmează să demareze, încă nu s-a demarat, s-a transmis, dar încă nu s-a încheiat
contractul, pentru terenul aferent conductelor - 6 hectare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc.
Dl Gheorghe Necula
Unde, la Brazi?
Dl Bogdan Andrei Toader
La tot ce înseamnă „Veolia”.
Dna Livia Barbălată
Bunurile noastre care stau...
Dl Bogdan Andrei Toader
Am decis că în acest an ne dorim foarte mult să reactualizăm tot inventarul
Consiliului județean. Dacă vom reuși și la drumuri județene să intabulăm mare parte
din ele ar fi ceva, dar este destul de dificil, datorită problemelor de suprapuneri și
așa mai departe.
Bun. Pentru proiectul numărul 6, dacă sunteți de acord vi-l supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” .
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Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc!
Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 150/2015 privind menținerea sau darea,
după caz, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului a unor bunuri proprietate a Județului Prahova”.
(Domnul consilier judeţean Viter David Andrei, a revenit în sala de şedinţă).
Dna Livia Barbălată
Pentru Rază de Soare - Băicoi, este de fapt o completare cu numărul de carte
funciară... Direcția de asistență socială...
Dl Bogdan Andrei Toader
E vorba de proiectul european pe care l-am finalizat.
Dna Livia Barbălată
O lucrare pentru gard, un gard, şi ne trebuie la certificatul de urbanism.
Dl Bogdan Andrei Toader
La Rază de Soare separăm locul de joacă, parcă?
Dl Viorel Călin
Separăm un spațiu, care este pentru depozitare și arhivă, de spaţiul de joacă.
Dl Gheorghe Necula
Unde este situat, domnul director?
Dl Bogdan Andrei Toader
La Rază de Soare.
Dna Livia Barbălată
La Rază de Soare, în Băicoi.
Dl Viorel Călin
Rază de Soare este în Băicoi, lângă cimitir.
Dl Bogdan Andrei Toader
Lângă Schelă, pe drumul principal se vede clădirea, pentru că este o clădire
destul de frumoasă.
Dna Livia Barbălată
Este doar completarea cu cartea funciară, aşa a cerut OCPI-ul.
16

Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă sunteți de acord cu acest proiect, vi-l supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” .
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind acordarea
dreptului de folosință cu titlu gratuit Centrului Școlar de Educație Incluzivă orașul
Breaza pe imobilul aflat în proprietatea publică a Județului Prahova și în
administrarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Handicap Breaza”.
Dna Livia Barbălată
Se dă de fapt dreptul de folosință pentru acces carosabil și pietonal - se
intenționează să se obțină un proiect pe fonduri europene.
Dl Bogdan Andrei Toader
Este pentru proiectul nostru european. Cum am făcut noi atunci
dezmembrarea și acum ne trebuie accesul...
Dna Livia Barbălată
Nu au acces.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am discutat cu domnul Soiu într-o şedinţă anterioară.
Dacă sunt probleme la acest punct pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru” .
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 9 pe ordinea de zi, este legat de orașul Urlați - ,,Proiect de
hotărâre privind solicitarea de trecere a terenului cu numărul cadastral 21356 din
domeniul public al orașului Urlați în domeniul public al județului Prahova și
administrarea Consiliului județean Prahova”.
Dna Livia Barbălată
Este terenul aferent Stației de sortare Urlați, de transfer Urlați, care este în
domeniul public și terenul trebuie să facă și el parte din domeniul public al județului.
Dl Bogdan Andrei Toader
Şi primăria Urlați ne dă nouă acceptul să intre în domeniu. Așa spune legea.
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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 33 voturi „pentru” .
(Doamna consilier județean, Dumitru Carmen Mihaela, s-a retras de la
lucrările ședinței).
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico - economici ai obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 140
Strejnicu - Tg. Nou, Km 18+981 - Km 21+385”.
Domnul Ioniță, în ce stadiu mai suntem cu acest...? Aprobăm indicatorii și
când începe execuția?
Dl Corneliu Adrian Ioniţă
Mai durează cred că o săptămână până luăm autorizația de construire.
Dl Bogdan Andrei Toader
Acest proiect care ține de drumul DJ 140, un drum care necesita
modernizare, este la stadiul de pământ în acest moment.
Mă scuzaţi puţin, domnule Enescu, dacă vă întrerup!
Am scos la licitație proiectare plus execuție. Proiectantul abia acum a
prezentat proiectul, aprobăm indicatorii, obținem autorizația și putem să începem și
execuția. Nu, domnule Ioniță?
Dl Gheorghe Neaga
Cu voce mai tare!
Dl Corneliu Adrian Ioniţă
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Să știți că, chiar ieri, am avut o discuție cu primarul de la Ariceștii Rahtivani
pe această temă și chiar să ştiţi că sunt foarte multe solicitări din partea cetăţenilor
de la Ariceștii Rahtivani pentru realizarea acestui drum cu care ar scuti undeva la 15
minute de mers cei care tranzitează în acest moment și care merg frecvent de la
Strejnic la Târgșorul Nou, la Aricești. E chiar prin zona industrială.
Dacă sunteți de acord, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” .
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl Dan Ciolac
Dacă îmi permiteţi o întrebare pentru domnul Ioniță.
Sunt niște sesizări privind reparaţia drumului DJ 102 Plopeni. Ştiți ceva?
Dl. Adrian Corneliu Ioniță
S-au făcut... s-a frezat asfaltul...
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, domnul Ioniță, îmi cer scuze! Menţionez că nu sunt efectuate de către
Consiliul județean Prahova acele lucrări, da.
Dl Corneliu Adrian Ioniţă
De către primăria Plopeni.
Dl Bogdan Andrei Toader
Sunt efectuate de către primăria Plopeni, da.
Am înțeles că domnul primar știe, o să solicite remedierea şi efectuarea și
acum vine cu...
Vă spun sincer: și eu am mers în acest weekend, am prins exact momentul
când era frezat, erau destul de lungi să știţi...
Ceea ce s-a frezat este pe o arie destul de mare, dar nu este lucrarea noastră.
Noi abia am urcat pe SEAP caietul de sarcini pentru covoarele asfaltice - cei 70 de
kilometri pe care ni i-am propus anul acesta, la fel din cauza bugetului, ne doream
mai mulți. Sperăm la rectificare, dacă o să avem fonduri, să mai suplimentăm, dar
pentru cei 70 de kilometri, împărțiți în trei sectoare, în ceea ce înseamnă județul
Prahova, rezolvăm mai multe probleme, nu toate, rezolvăm și problemele din zona
Valea Doftanei, ceea ce înseamnă drumul de la Câmpina către Valea Doftanei,
rezolvăm şi ceea ce a rămas de executat de anul trecut în zona Fulga, Sălciile,
Boldeşti Grădiştea și închidem această zonă de sud cu aceste covoare asfaltice,
pentru că și problemele punctuale care au apărut în urma trecerii sezonului rece. Dar
70 de km... sperăm să rezolvăm mare parte a problemelor, inclusiv zona drumului
100 M și ceea ce înseamnă zona Apostolache - Podeni, DJ 234 Salcia şi la
Mehedința. Da, noi sperăm că majoritatea drumurilor vor arăta undeva la sfârșitul
lunii iulie, începutul lunii august, destul de bine.
Dacă sunt alte comentarii la acest punct? L-am votat, așa că putem să trecem
la numărul 11 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 234 Salcia, Km
6+970 – Km 8+145 şi Km 8+396 – Km 8+685”.
Domnule Ioniță?
Dl Corneliu Adrian Ioniţă
Este în același stadiu cu DJ 140.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, nu.
Dl Corneliu Adrian Ioniţă
Așteptăm autorizația.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și începem lucrarea.
Dl Corneliu Adrian Ioniţă
Deja constructorul a început să pună în siguranță...
Dl Bogdan Andrei Toader
Constructorii sunt deja selecţionaţi în urma procedurii de achiziție, dar au
avut proiectare şi execuţie, acum au finalizat proiectarea, aprobăm indicatorii și
obținem autorizația de construire şi trecem la execuție.
Vă rog, domnul Enescu!
Dl Rareş Dan Enescu
Nu vă completam domnule președinte, vorbeam cu colegul meu, domnul
Neaga, că vă felicit, că după 10 ani de zile a ajuns și drumul de la Salcia să fie
reparat. Ar fi trebuit să stea şi Târgșorul tot vreo ,,zece” ani în așteptare - să zicem
așa - dar trebuie să menționez că era cazul și acolo să se intervină, pentru că de
foarte multă vreme primarul insistă să ne luăm de drumul acela.
Dl Gheorghe Neaga
Dacă mi-aţi permite și mie domnule preşedinte?
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer mii de scuze, nu știu, dar cei de la Ariceştii Rahtivani așteaptă de
vreo ,,2000 de ani”. Acolo e drumul de pământ, deci cred că așteaptă mai de mult.
Mă scuzați, nu știu!
Doar ca şi o completare.
Vă rog, domnule Neaga!
Dl Gheorghe Neaga
Deci, pe lista de investiții și de lucrări pe anul 2018, figurează această
lucrare. Dacă, iată, au trecut şase luni de zile ca noi să fim în faza în care să aprobăm
indicatorii tehnico-economici, în câți ani vom ajunge să și facem lucrarea
respectivă? Are dreptate colegul nostru, că oamenii de acolo nu se simt deloc bine
când ne văd și trebuie să vă spunem că nici noi nu ne simțim bine când dăm ochii cu
ei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Sunt de acord cu dumneavoastră. Vă spun un lucru: în 15 iunie, cel târziu,
vor demara lucrările. Eu cred că până la sfârșitul anului cu siguranță aceste drumuri
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vor fi finalizate. Să ştiţi că durează mai mult procedura de obținere a autorizațiilor
necesare și de întocmire a studiilor de fezabilitate, a studiilor topometrice, a studiilor
hidrotehnice, decât execuția propriu-zisă. Aceasta este legislația în vigoare și
durează foarte, foarte mult. Execuția să știți că nu durează mai mult...
Domnule Ioniţă cât durează?
Dl Dan Ciolac
120 de zile.
Dl Bogdan Andrei Toader
Au 120 de zile în contract, dar cred că se va desfășura mai rapid de atât. În
cealaltă parte, fiind zonă de șes, cred că e mai puţin termenul de execuție. Nici nu ar
avea de ce. E vorba de stratul suport.
Dl Eugen Ionică
Vă veți întoarce, pentru că a început să se strice această zonă, ceea ce am
făcut acum 2 ani.
Dl Bogdan Andrei Toader
Să știți că totuși o să mergem tot în zona de sud și către Mănești și către acea
zonă - Tinosu și așa mai departe, tot zona de sud.
Să știți că drumurile pe zona de..., să zic centru spre nord, sunt destul de
bune. Am mers de curând pe Scorțeni, am mers de curând pe Măgureni, să știți că
sunt drumuri bune.
Mai la Florești am mai..., dar am reparat un pic. Avem și acolo covor - pe
zona aceea. Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct, legat de DJ 234, 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
Mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și
promovării proiectului ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE
PRODUCERE SRF (solid recovered fuel - combustibil solid recuperat)”.
Pentru a nu vă face o expunere foarte mare, o să-l rog pe domnul Marius,
care a fost împreună cu domnul primar al municipiului Ploieşti, domnul Adrian
Dobre, în Norvegia, și o să vă explice dumnealui foarte, foarte scurt, despre ce este
vorba în pregătirea și promovarea acestui proiect.
Dl Marius Constantin Nicolae
Da. Vă propunem să aprobați această idee de proiect care în esență pleacă de
la necesitatea devierii de la depozitarea unei cantități cât mai mare de deșeuri...
Dl Bogdan Andrei Toader
Astfel încât să nu fim nevoiţi să plătim taxa aceea pe gunoi, de 80 lei.
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Dl Marius Constantin Nicolae
De la anul, și 120 lei din 2020, pe de o parte, și pe de altă parte, să nu irosim
această...
Dl Adrian Ionică
20 - 20.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă aţi trăi mai mult timp în Anglia, să știți că tot twenty-twenty aţi spune
și dumneavoastră, sunt sigur.
Dl Dorin Tudora
Am o rugăminte! Vorbea domnul ceva serios.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ne cerem scuze, domnul Marius Nicolae!
Vă rog să continuați!
Dl Marius Constantin Nicolae
Practic în localitatea Sarpsborg lângă Oslo, am putut vedea cum deșeul urban
solid este transformat în energie termică şi în energie electrică. Dacă reuşim să
implementăm și noi acest proiect - era chiar o linie de producție cu o capacitate
similară cu ceea ce iese din stația noastră TMB. Practic, noi vom avea la ieșire în jur
de 100.000 de tone, iar linia de la Sarpsborg are 90.000 de tone de deşeu municipal
care intră în procesul de valorificare energetică. Este vorba de o utilizare industrială
acolo - deci energia termică generată este folosită în cadrul unor procese industriale.
Noi intenţionăm, dacă se poate, să folosim această energie termică pentru
vremea răcoroasă pe timp de iarnă, în Municipiul Ploiești. Sperăm că vom reuși să
finanțăm aceast proiect, în cooperare cu Guvernul norvegian - care are alocate pe
programul România Innovation și România Energy o sumă de 62 milioane de euro
dacă nu mă înşel.
Dl Dorin Tudora
Am și eu o întrebare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Varianta simplă, domnul Tudora și imediat vă dau voie şi vă permit.
Încercăm să ducem acea cantitate de gunoi, care în mod normal s-ar fi dus
către rampă și pentru care am fi plătit nişte sume destul de importante în anii
următori, să o ducem către această stație pentru valorificare energetică. Ajutăm
astfel și cetățenii să nu mai plătească foarte mult pe gunoi și doi: să facem o
economie la ceea ce înseamnă încălzirea municipiului Ploiești pe perioada iernii. Tot
acest proiect este în parteneriat cu Primăria municipiului Ploiești.
Vă rog, acum!
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Dl Dorin Tudora
Voiam să întreb cam care este totalul instalației? Că eu nu cred că este decât
60 milioane de euro, cred că este mult mai scumpă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, nu noi sperăm să fie doar 40 - sincer, din care 50% să vină fonduri
norvegiene.
Dl Alexandru Bănică
Ne dă și proiectul, ne dă și studiul de fezabilitate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Tocmai din acest motiv aprobăm promovarea, pregătirea, astfel încât să
putem să întocmim un studiu de fezabilitate. Nu știm deocamdată, nu putem să...
Dl Nicuşor Răducanu
Care este cantitatea deșeuri ce se consumă zilnic?
Dl Marius Constantin Nicolae
Acolo se procesează 7 tone de deșeuri. Vă spun imediat.
Dl Bogdan Andrei Toader
Pe oră cred.
Dl Marius Constantin Nicolae
6,6 - 7 tone de deşeuri pe oră și linia are cam 8 mii de ore de funcționare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Iar ce avem noi de dus către o astfel de stație, din cele 150 mii de tone care
sunt preconizate a intra în MBT, cât la sută mai rămâne în urma procesului?
Dl Marius Constantin Nicolae
100 mii vor ieșii.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vor ieși 100 mii. Aceste 100 mii tone le avem pentru a duce la aceste stații,
iar stația o facem astfel încât să poată valorifica mai mult decât cele 100 mii tone.
Cine știe, poate vor şi alții să vină? Așa putem să cerem și taxe.
Dl Marius Constantin Nicolae
Este vorba de valoarea energetică a deşeului care trebuie calculată pe deşeul
prahovean, să zicem așa, care sigur va diferi față de valoarea energetică a deșeului
din Norvegia.
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Dl Nicuşor Răducanu
Stația respectivă din Norvegia poate să elimine și pământul încărcat cu
hidrocarburi din zonele contaminate?
Dl Marius Constantin Nicolae
Nu. Este numai pentru deșeuri municipal-solid, deci acesta este materialul de
intrare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deci ceea ce rezultă - mai rezultă niște cenușă.
Dl Marius Constantin Nicolae
Pot trata însă şi deșeuri periculoase. Din deșeurile periculoase sumele
percepute la intrare sunt foarte ridicate, între 200 și 1.000 de euro pe tonă.
Dl Gheorghe Necula
Da, bănuiesc că se face selectiv această aprovizionare, această chestie cu
deșeurile,... colectare, pentru că ce o să derive din demolări și din acestea nu au nicio
legătură cu așa ceva. Deci este ceva cu totul și cu totul altă problemă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, nu domnul Necula. Înainte să ajungă aceste deșeuri pentru a fi...
Dl Gheorghe Necula
Se face o selecție.
Dl Bogdan Andrei Toader
Avem stații de sortare. Aici vorbim de deșeurile care ar trebui să ajungă...
Dl Marius Constantin Nicolae
Non-reciclabile.
Dl Bogdan Andrei Toader
Non-reciclabile, exact. Cele care ar trebui să ajungă la rampa de depozitare.
Nu mai aveam altă variantă. Doamna Firea, de exemplu, la București, a găsit ca și
soluție un incinerator și știu că îl are aprobat...
Dl Marius Constantin Nicolae
Incinerarea este o soluție nu atât de rentabilă.
Dl Bogdan Andrei Toader
... pe când noi am încercat din arderea acestor deșeuri, care trebuiau duse la
rampă...
Dl Gheorghe Necula
Să obținem energie.
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Dl Bogdan Andrei Toader
... să obținem ceva. Vom obține chiar și energie electrică, dar într-o cantitate
foarte mică.
Dl Marius Constantin Nicolae
Pe timp de vară mai ales, când va fi un consum mai mic de agent termic.
Dl Alexandru Bănică
Este cu consum mare de energie.
Dl Nicușor Răducanu
Deci materialele rezultate din construcţii nu se prelucrează.
Dl Gheorghe Necula
Nu, nu. Acelea sunt pentru altceva.
Acelea se pot refolosi tot în construcții bănuiesc - am văzut în altă parte așa
ceva.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Vă rog, domnule Neaga!
Dl Gheorghe Neaga
Domnul președinte, am înțeles utilitatea proiectului și implementarea a ceea
ce a văzut domnul Marius acolo. Am și eu o întrebare: ce înseamnă ,,aprobarea
pregătirii şi promovării proiectului”, mai clar?
Dl Bogdan Andrei Toader
Să ne dați voie să realizăm un studiu de fezabilitate. Să aprobaţi intenția.
Fără acceptul dumneavoastră nu avem voie să mergem mai departe. Să fiți de acord
să demarăm procedurile unui SF. În urma SF-ului venim şi vă prezentăm: ce
înseamnă, cât ne costă, cât ar dura şi aşa mai departe.
Vă rog, domnul Cristian Dumitru!
Dl Cristian Dumitru
Mulțumesc, domnule președinte!
Vreau să subliniez că ar fi o idee excelentă dacă s-ar pune și în practică,
pentru că preocupările acestea există de mult timp. Eu aș vrea să vin cu ceva mult
mai apropiat de noi și cu care putem să realizăm - colectarea selectivă a deșeurilor.
Degeaba există aceste containere, mă refer și în comune, pentru că ele, chiar dacă au
început să vină locuitorii din comunele respective, când se ridică aceste containere
vine cu o singură mașină și le ridică pe toate, indiferent de ce este în containerele
respective.
Mai mult decât atât, aceste containere, marea lor majoritate, mai ales în
comune, mă refer că nu pot fi folosite pentru destinația sau pentru natura gunoiului
care există în aceste localități, pentru că dacă vii cu un deșeu mai voluminos nu ai
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unde să îl pui. Iar în pregătirea acestui proiect ar trebui să luați în calcul și aici mă
refer și la o bază, pentru că eu cred că şi acolo există așa ceva, de a da posibilitatea
locuitorilor anumitor zone, per total, întregului județ, de a avea zone în care singuri
să vină să depoziteze, să aducă acest gunoi menajer reciclabil. Și mă refer că în jurul
acestei fabrici cred că există o platformă unde locuitorii din zona respectivă pot veni
să aducă selectiv acest deșeu, existând zeci sau chiar sute de containere unde ele sunt
depozitate de locuitorii zonei respective, selectiv, iar după aceea mergem la ideea în
care ar trebui să se ajungă ca gunoiul, despre el vorbim, să se ia - cum aţi spus
dumneavoastră la un moment dat și cum v-am adus şi eu aminte acum câteva luni de
zile într-o şedinţă - per kilogram.
În momentul în care vom plăti acest gunoi când se ridică, la kilogram, vom fi
foarte interesaţi să-l depozităm noi, personal, selectiv, și atunci cred că reciclarea și
folosirea acestui... Cred că putem să vorbim de resursă în viitor, pentru că în țările
nordice este o resursă aproape la fel de prețioasă ca și hidrocarburile, va fi mult mai
bine, mult mai bine utilizată.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Dl Marius Constantin Nicolae
Da, aveți perfectă dreptate. Era o astfel de platformă și următorul proiect de
pe ordinea de zi se referă la solicitarea unui teren.
Dl Bogdan Andrei Toader
Lângă fosta rampă - v-am lăsat să finalizaţi. Chiar avem de gând să facem
acest lucru. Doamna Silvia a venit cu această propunere și această soluție de
completare a Master Planului nostru pentru gestionarea deșeurilor.
Dl Marius Constantin Nicolae
Centrul de aport voluntar.
Dl Bogdan Andrei Toader
Exact. Imediat o să ajungem..., dar ideea este foarte bună.
Bun. Acum pentru că am rămas în continuare la punctul numărul 12 pe
ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu promovarea, pregătirea acestui proiect
,,ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE”?
Să ştiți că și Primăria municipiului Ploiești, pentru o ședință ulterioară, va
avea același tip, pentru că mergem în asociere. Cele mai importante deșeuri pentru
funcționarea acestei stații sunt cele municipale, pe de o parte, și beneficiarul ulterior
al acestei stații de gazeificare este municipiul, pentru cetățeni.
Dacă sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 13, proiect cu două treimi - ,,Proiect de hotărâre privind
solicitarea de trecere a terenului cu numărul cadastral 131093, din tarlaua 13, din
domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local Ploiești,
în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului județean
Prahova, în vederea completării și dezvoltării Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”.
Doamna Silvia!
Dna Silvia Constantinescu
Lângă Staţia de tratare mecano-biologică există un teren, de aproximativ
40.000 metrii pătraţi, în spatele TMB-ului, pentru care noi am făcut o solicitare
scrisă primăriei Ploieşti. Avem de la Patrimoniu un acord de principiu, urmează ca
mâine, în şedinţa de consiliu, să-şi dea acordul primăria, sau mă rog, să o supună la
vot dacă ne dă în proprietate acest teren. Terenul de la TMB este dat în administrare,
dar după ce vom finaliza proiectul, vom face demersuri pentru a putea să-l luăm în
proprietate şi să facem intabularea.
Dl Bogdan Andrei Toader
Pe acest teren?
Dna Silvia Constantinescu
Pe acest teren vrem să continuăm proiectul cu Staţia de aport voluntar şi linia
de producere SRF ca material de intrare la gazeificare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Este un proiect cu două treimi. Dacă sunteţi de acord? Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor
imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului
și Sportului în domeniul public al Județului Prahova și în adminstrarea Consiliului
Județean Prahova”.
Cred că a şi apărut în presă. Săptămâna trecută am primit o adresă din partea
Ministerului Dezvoltării, prin care ne solicită un punct de vedere în ceea ce privește
descentralizarea D.J.T.S.-ului - Direcției Județene de Tineret și Sport şi a taberelor
pe care le are în administrare. Este vorba de mai multe clădiri, unele într-o stare
destul de bună, altele într-o stare destul de precară, chiar avansată degradare, aş
putea spune şi unele în litigiu.
Noi am reușit, împreună cu Direcția de patrimoniu - doamna Livia Barbălată
a fost pe teren, le-a identicat pe fiecare dintre cele... Câte erau? Douăzeci și... Dintre
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cele pe care le-am identificat noi că ar fi cu potențial de valorificare, le-am selectat
pe acestea 13, pe care am spus că le dorim, restul nu avea sens, pentru că multe
dintre ele făceau parte a unor solicitări în revendicare a proprietății și, bineînțeles,
erau în litigiu, așteptau soluția și am spus că nu are niciun sens să le revendicăm,
pentru ca apoi să punem noi pe cineva în posesie sau să le cedăm. Cele pe care le
aveți aici enumerate în tabel, este vorba de Sediul administrativ al D.G.T.S.-ului,
este o clădire aproape de stadion, Baza sportivă de antrenament situată în municipiul
Ploieşti, strada Latină, Agenția teritorială a taberelor, Tabăra de la Bușteni - sunt
mai multe, sunt trei locații la Bușteni, la Sinaia sunt trei - dacă nu mă înșel, patru sau
cinci.
(Domnul consilier judeţean Stoian Sorin George, s-a retras de la lucrările
şedinţei).
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Cinci sunt.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aveți tabelul. Două sunt anexe, dacă nu mă înșel, dar toate sunt într-o stare
destul de bună sau terenurile nu au probleme litigioase. Am trimis adresa că am fi
interesați de preluarea acestor obiective și acum promovăm acest proiect de hotărâre
prin care tot Consiliul îşi dă acceptul. Când vor dori ei să ne facă transferul sau să ne
predea aceste bunuri nu știm, dar noi trebuie să avem pregătit acest proiect de
hotărâre.
Dl Dan Ciolac
Aveți o gândire pentru viitor?
Dl Bogdan Andrei Toader
Vom înființa o Direcție Județeană pentru Tineret și Sport, pentru că
solicitarea a venit, pe lângă preluarea acestui patrimoniu, și cu preluarea
organigramei și a activității. Preluăm tot.
Vă ascult, domnul Nistor. Vă rog!
Dl Marian Tudor Nistor
Mulțumesc. Şi eu voiam să întreb legat de preluarea acestor...
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu știu de ce, dar parcă ştiu că are cunoștințe pe acest domeniu.
Vă rog!
Dl Marian Tudor Nistor
... de preluare a acestor bunuri de patrimoniu și de administrare a lor,
cheltuieli de personal, ce înseamnă organigramă, alte cheltuieli de funcţionare, de
investiții... Acum...
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Dl Bogdan Andrei Toader
Ați spera ca şi la spitale, cum ne-au fost transferate, să primim cel puțin
pentru ceea ce înseamnă organigrama aferentă acestei direcții, să primim și fondurile
necesare.
Dl Marian Tudor Nistor
Voiam să vă mai întreb și alt aspect - dumneavoastră ați spus că ați primit o
listă cu douăzeci și ceva...
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, îmi cer scuze! Lista este mult mai lungă.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Este atașată la hotărâre.
Dl Bogdan Andrei Toader
Este atașată la hotărâre lista pe care am primit-o. Puteți să o...
Dl Marian Tudor Nistor
Vorbim de cele 13 pe care doriți să le preluați. Ce se întâmplă cu celelalte,
pentru că toţi ştim...
Dl Bogdan Andrei Toader
Rămân în domeniul statului.
Dl Marian Tudor Nistor
... pentru că ştim cu toţii că este şi tabăra de la Câmpina și de la Azuga,
Păulești, Ştefești, am înțeles Telega...
Dl Bogdan Andrei Toader
Ştefeşti, Telega și trei la Măneciu - vă spun.
Dna Livia Barbălată
Sunt propuse cele de la Câmpina, Păuleștiul, Suzana şi Telega sunt trecute în
domeniul privat al statului și propuse pentru casare.
Dl Marian Tudor Nistor
Păi nu, stați puțin! Domnul preşedinte, dacă îmi permiteți să fiu și eu înțeles!
Dl Bogdan Andrei Toader
Sigur.
Dl Marian Tudor Nistor
Nu exista posibilitatea de a fi preluate, de a se face o discuție între Consiliul
județean și UAT-uri pentru a fi preluate, pentru că de exemplu, știu sigur că la
Câmpina, Consiliul local ar dori să preia tabăra de la satul de vacanţă. Până acum s-a
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lovit de un refuz din partea Ministerului, acum dacă Consiliul judeţean nu o preia,
iar statul o trece în domeniul privat și o va casa, ce se va întâmpla cu terenul care va
rămâne acolo?
Dl Bogdan Andrei Toader
Să vă explic motivul - pentru că noi le-am analizat pe fiecare în parte. Să nu
credeți că am trecut cu vederea, pentru că nu ne-am dori un teren bun să intre în
patrimoniul Consiliul județean. Tabăra Voila - pentru că despre ea cred că vorbim.
Sunt trecute în proprietatea privată a statului pentru casare - corect ce a spus doamna
și apoi nu există acte pentru teren în vederea intabulării. Pentru ce puteam...? Şi vă
spun: la fel și pentru Păulești - nu există acte pentru teren în vederea intabulării.
Primăria de mult a făcut solicitare la Păulești, pentru că acolo....
Dl Gheorghe Necula
Al cui este terenul?
Dl Bogdan Andrei Toader
Al statului, dar nu există acte pentru intabulare. La fel la Suzana - nu există
acte pentru intabulare.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Nu putem să rezolvăm, dar noi putem să luăm ce este în regulă ca şi...
Dar o rezolvă statul.
Dl Bogdan Andrei Toader
Toate sunt trecute în administrarea Direcției Județene de Tineret și Sport.
Noi tot în administrare vom avea aceste locații. Deci v-am spus motivul.
Dl Gheorghe Necula
Se poate face în baza unei Ordonanțe de Guvern.
Dl Alexandru Bănică
Vreți să vă spun povestea? Tabăra de la Păulești a fost făcută în trei luni.
Toată lumea a făcut câte o căsuță acolo...
Cum? Nu, nu. Alea sunt făcute în 1973 -1974.
Căsuța.
Ştiu pentru ce e folosit.
Deci nu s-a mai pus problema al cui este terenul...
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Nistor? Domnul Nistor, ca să... totuși să putem - faceți o adresă,
prin care doriți să preluați, din partea municipiului, îi spunem municipiu în
continuare, a municipiului Câmpina, faceti-ne o adresă și vă spun că mergem, dacă
doriți, împreună la Minister și discutăm, pentru că dumnealor, din ce înțeleg, nu mai
vor să păstreze absolut nimic. Nu cred că au o problemă să cedeze către autorităţile
locale aceste locații dacă pot fi întrebuințate de către autoritățile locale și mergem
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împreună cu adresa, cu solicitarea dumneavoastră şi cred că vom găsi înțelegere.
Cred că nici dumnealor nu au acest aspect în vedere, să rămână cu ele în proprietate
privată și să nu desfășoare absolut nimic pe acele terenuri. Deci mergem împreună nu e o problemă. Nu-mi doresc la Consiliul județean asemenea probleme litigioase,
pentru că nici nu putem construi pe ele, nici nu le putem valorifica în vreun fel. Nici
în asociere cu vreo primărie dacă nu avem acte de proprietate pe teren, adică
intabulare, şi am spus că decât să ne complicăm, le luăm pe cele care sunt într-o
stare bună sau pot fi reabilitate acele clădiri, au actele necesare toate, sunt intabulate,
deci cele pe care le-am selecţionat. Vă spun sincer: scrie foarte clar în această anexă,
au intabulare, utilități, mai ales cel de pe strada Latină. Este un teren de 2.300 metri
între Stadion şi SRI, e în centru, zonă centrală. Putem construi acolo absolut orice.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnul Nistor, voiam să vă spun că astăzi Ministerul Dezvoltării a revenit la
adresa iniţială, rugându-ne să transmitem către toate UAT-urile intenţia de
descentralizare, în așa fel încât care UAT dorește să preia în administrare, să facă
această solicitare la noi, noi le centralizăm şi le transmitem la Minister. Deci exact...
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog, doamnă!
Dna Livia Barbălată
Se referă la cluburile sportive.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da.
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, cluburile sportive sunt altceva.
În acea solicitare, la care eu sper că am răspuns favorabil și în privința
cluburilor sportive.
Dna Livia Barbălată
Dar solicitarea noastră a fost numai pentru tabere. Astăzi a venit pentru
cluburile sportive.
Dl Bogdan Andrei Toader
Aș vrea ca și noi să ne exprimăm intenția în privința Clubului Sportiv
Petrolul – da?
Dl Marian Tudor Nistor
Doar o precizare, vă rog! Pentru că doamna vicepreşedinte a spus că sunt în
anexă. Vreau să spun că proiectul de hotărâre pe care l-am primit pe email nu
cuprinde decât lista cu cele 13 locații și proiectul sumar, iar la noi la comisie, astăzi,
pe masă, nu am găsit mapa de ședință.
Îmi pare rău - pe email nu a fost trimisă...
31

Dl Bogdan Andrei Toader
Există posibilitatea ca pe email să nu fie trimisă - cu scuzele de rigoare.
Dl Marian Tudor Nistor
... iar la comisie, domnul Ardeleanu, când am intrat cu dânsul - mapa nu era
pe masă.
Dl Bogdan Andrei Toader
Este o singură mapă la comisie - ştiţi că așa am convenit...
Dl Marian Tudor Nistor
Ştiu, știu.
Dl Bogdan Andrei Toader
... când am luat tabletele şi am spus să economisim în privința...
Dl Marian Tudor Nistor
Nu aveam de unde să ştiu de această hârtie. Îmi pare rău!
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Există o probabilitate ca să nu fi ajuns. Cineva a plecat cu
mapa de la comisie. Cine a ajuns primul?
Dl Gheorghe Necula
Eu și am dat-o domnului Ardeleanu.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vedeţi, domnul Nistor, că am găsit şi am şi rezolvat problema - este la
domnul Ardeleanu mapa. Bun. Şi dacă doriți...
Domnilor, eu constat că v-a fost dor de o şedinţă lungă la Consiliul județean.
Domnul Nistor, putem să discutăm pe această temă imediat, după ședință, cu
mare plăcere.
Dl Marian Tudor Nistor
Mulțumesc.
Dl Bogdan Andrei Toader
Numărul 14 pe ordinea de zi, proiect cu două treimi - Proiect de hotărâre
privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului
Prahova.
Cine? Mai doreaţi? Vă rog! Cu mare plăcere.
Dl Dorin Tudora
Am văzut că am preluat trei puncte de la Bușteni, care sunt în zona Bușteni
și trei tabere din Sinaia, sau 4 din Sinaia. Credeți că ori Buşteniul, ori Sinaia nu ar fi
în stare să se ocupe și ei de una? Cel puțin o tabără - să-şi solicite intenţia?
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Dl Bogdan Andrei Toader
Să vă spun - pe noi ne-au întrebat cei de la Ministerul Dezvoltării.
Dl Dorin Tudora
Domnul preşedinte, poate era mai bine să fi făcut o adresă cel puțin la
primării, ca să vedem dacă au intenția de a se ocupa de...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Fac parte din Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport.
Dl Bogdan Andrei Toader
Noi dacă preluăm tot ce înseamnă Direcția, dumneavoastră vorbiți de cele pe
care noi le-am solicitat sau vorbiți de cele pentru care nu am făcut solicitare?
Dl Dorin Tudora
Nu, pe cele pe care le-am solicitat pentru că nu...
Doamna vicepreședinte, daţi-mi voie!
Dl Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Vă rog, domnul Tudora!
Dl Dorin Tudora
Ideea este că nu știm câți bani o să ne dea ca să asigurăm funcționarea la
atâtea tabere. Da? Şi nu ştim dacă reuşim să asigurăm noi, Consiliul județean, atâția
bani ca să funcționăm, să funcționeze aceste tabere și de aici m-am dus către
primării, că poate unele primării, cum este primăria Sinaia - care are un buget destul
de bun, Bușteniul, are un buget destul de bun, să-și ia o tabără în administrare ca să
poată să funcționeze.
Dl Bogdan Andrei Toader
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă noi vom prelua personalul
Direcţiei Judeţene şi, bineînțeles, vom avea și resursele financiare, primăria
municipiului Bușteni sau a municipiului Sinaia, nu au o direcție pe această temă și
nu au în obiectul de activitate taberele. Noi preluăm şi obiectul de activitate în acest
domeniu, din acest motiv pe noi ne-au interogat dacă dorim sau nu.
Ulterior, dacă se constată că nu putem să facem față, bineînţeles că putem să
schimbăm destinația acestor imobile și putem să le cedăm primăriilor aceste imobile.
Dacă sunteți de acord cu acest punct de pe ordinea de zi - să solicităm trecerea
acestor imobile, pentru că vorbim doar de imobile? Cine este este pentru?
Împotrivă? Dacă se obține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
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Numărul 15 - ,,Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.
124/25.07.2017 a Consiliului județean Prahova, referitoare la Regulamentul de
stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul Județului Prahova pentru
unitățile de cult din Județul Prahova, aparținând cultelor religioase recunoscute din
România, constituirea comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum
și a comisiei de soluționarea contestațiilor”.
Vă rog, domnul Ionică!
Dl Adrian Ionică
Domnul președinte, dacă îmi permiteți!
Comisia patru, în unanimitate, a votat împotriva acestui proiect de hotărâre.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dl Adrian Ionică
Principalul argument este următorul...
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl Adrian Ionică
Solicitări vor mai exista în continuare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Este corect și vom aplica legea.
Dl Adrian Ionică
Urmează o perioadă delicată - vin alegeri, niște perioade 20-19 şi 20-20 şi
cred că există riscul acordării pe criterii subiective a unor astfel de ajutoare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles și preferaţi să rămână această formă?
Dl Adrian Ionică
Da. Acesta este punctul nostru de vedere.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Vă rog, domnul Bănică - că sunteți membru!
Dl Alexandru Bănică
Propun să se desființeze Comisia de soluționare a contestațiilor, întrucât
Comisia aceasta presupune o hotărâre și nu e dreptul ei. Soluţionarea contestaţiilor o
face direct Consiliul când aprobă, deci o contestație nu are niciun rost aici.
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Dar există în acea hotărâre și comisie.
Dl Alexandru Bănică
Există...
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Dl Alexandru Bănică
... dar nu are rost.
Dl Gheorghe Neaga
Și cum, să ajungem aici în plen și să ne certăm aici o sută de inși?
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Ionică, o să vă răspund pe rând, dacă îmi permiteți!
Să știți că ideea promovării acestei hotărâri îmi aparține, anul trecut. În urma
derulării acestui regulament și, bineînțeles, a concursului de proiecte, pentru că
despre asta a fost vorba, așa s-a desfășurat, am sesizat că totuşi cu cei 15 - 20 mii de
lei, niciuna din parohii nu a reușit mare lucru, ci doar să spun și-au rezolvat mici
probleme. Să știți că ei au fost foarte nemulţumiţi - majoritatea dintre ei, pentru că
își doreau sume mai mari - pe de o parte, pe de altă parte, chiar dacă am încercat
prin acea comisie să funcționeze lucrurile și să fie niște criterii foarte bine stabilite,
am creat, am dezavantajat anumite parohii. Pe cele sărace care nu au avut banii de
cofinanțare, pe de o parte, pe cei care nu aveau... care aveau lucrări mai mari și vă
pot spune clar - Parohia de la Urlați, necesită un acoperiș - care are o valoare de 300
mii lei şi care cu cei 30 mii nu putea să se apuce de absolut nimic, nici măcar...
Eu cred că trebuie să refacem toată această hotărâre, tot acest regulament, să
alocăm sume mai mari, pentru că vă spun 700 mii...
Câți beneficiari au fost? 49 de beneficiar pe cei 700 mii și vreo 5 au rămas
care...
Dl Alexandru Bănică
Adică aceştia 5 în loc de documentaţii, au prezentat o ofertă și am spus că
aceasta nu este o documentație.
Dl Adrian Ionică
Suntem de acord - comisia trebuie să existe, asta este tot.
Dl Bogdan Andrei Toader
Iar faptul că ...
Dl Adrian Ionică
Şi regulamentul.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Iar faptul că vă preocupă alegerile din 2020 este un lucru foarte bun. Nu pot
decât să vă felicit - ca și om politic - că vă gândiți la viitor. Important este să trăim și
prezentul, iar prezentul spune că în acest moment nu avem bani. Vă pot spune sincer
că dacă rectificarea este generoasă, eu o să inițiez un proiect și o să alocăm undeva
la 2 milioane lei pentru ajutorarea instituțiilor de Cult, dar în acest an, în afară de
Catedrală, pe care nu pot, subiectiv fiind, să o sprijin - pentru că legislația îmi
permite, dar avem această hotărâre, vă solicit dacă nu doriți revocarea, vă solicit
amânarea pentru anul acesta - dacă vă place mai mult termenul.
Dl Eugen Ionică
Dacă îmi permiteți, o să iau şi eu...! Vreau câteva...
Dl Bogdan Andrei Toader
Dar eu aș vrea totuşi să mergem pe revocare.
Dl Gheorghe Neaga
De acord, domnul preşedinte.
Dl Bogdan Andrei Toader
Imediat, domnul Bănică!
Vă rog, domnul Ionică Adrian!
Dl Eugen Ionică
Eugen.
Dl Bogdan Andrei Toader
Ştiam.
Dl Eugen Ionică
Bine. Noi credem că nu încurcă pe nimeni dacă păstrăm acest regulament.
Dacă este un domeniu care acum este normat, este legiferat, nu deranjează pe
absolut nimeni, drept pentru care nu ar trebui să dăm la o parte ceva ce este bine făcut şi din punct de vedere al intenției, că mai sunt lucruri de... cum a spus și
domnul Bănică - de așezat în regulament și în funcționare, sunt de acord cu acest
lucru, în schimb nu cred că trebuie să-l dăm la o parte. Asta este și părerea mea și
cred că și a colegilor de la PNL.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles şi vă respect opinia.
Dl Alexandru Bănică
Domnul președinte, eu propun revocare - și argumentez de ce. Acela a fost
un regulament pentru etapa aceea. Pentru etapa următoare, în funcție de bani, facem
şi regulamentul.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Da, putem să mărim suma la care ne-am plafonat atunci.
Bun, vă rog domnul consilier!
Dl Dan Ciolac
Şi colegul Răducanu susține inițiativa noastră, de păstrare a acestui
regulament, mai ales că la data respectivă l-am salutat și l-am felicitat pe domnul
preşedinte că a reușit să reglementeze în oarecare măsură un sector, destul de
discutat.
Domnul coleg Bănică, putem modifica suma, nu e nevoie să schimbăm
regulamentul de fiecare dată, da? Dacă nu avem bani, nu alocăm. Asta este, dar
această reglementare în domeniu este foarte bună și ar trebui păstrată, modificăm
doar sumele atunci când le avem.
Dl Bogdan Andrei Toader
Mai sunt și alte comentarii?
Vă rog, domnul Enescu!
Dl Rareş Dan Enescu
Da, să vorbească și cei de la PSD - acum ce să zic.
Domnul președinte și stimaţi colegi, ideea pe care a prezentat-o președintele
când a propus proiectul de hotărâre înainte, a fost una benefică. Surpriza noastră, vă
aduceți aminte, a fost că s-au înscris foarte multe parohii, iarăşi este una pozitivă, pe
o sumă de bani mică pe care am gândit-o noi să o alocăm atunci.
Eu m-am bucurat că vin foarte multe parohii și participă la acest ,,concurs”
să-i zicem. Eu propun și rog colegii mei din alianță, să voteze propunerea
președintelui și urmează ca atunci când avem banii necesari alocaţi punem mai mulţi
și toată lumea vine și participă din nou. Pentru că aș vrea să îl contrazic un pic pe
domnul preşedinte – unii s-au bucurat şi fac referire la parohia care e intrat a doua
oară în concurs - de la Gornet, unde a avut pictura, unde se chinuie de foarte mult
timp să termine această biserică.
Mulțumesc.
Dl Dan Ciolac
Nu îmi sunt clare motivele.
Dl Bogdan Andrei Toader
Domnul Răducanu, dumneavoastră nimic de data aceasta? Data trecută țin
minte foarte clar...
Dl Nicuşor Răducanu
Nu. Intru în hotărârea grupului.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
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Dl Nicuşor Răducanu
Ce am în suflet e altceva.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă respect la fel de mult ca și până acum.
Vă supun la vot proiectul numărul 15. Cine este pentru revocarea hotărârii
124? Sunt mai rare aceste situații şi din acest motiv doamnele nu sunt obișnuite să
numere.
Doresc să vă spun ceva: grupul consilierilor PNL, în urma alegerilor locale,
dacă sunt toţi prezenţi, ar trebui să fie 15. Sunteţi toţi prezenți? Cine lipseşte? Deci
dacă sunteţi toți consilierii PNL - sunteți 15 și am stabilit. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 16 voturi „pentru”
(Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Enescu Rareș Dan, Neaga Gheorghe,
Ardeleanu Georgiana Anca, Bănică Alexandru, Ionică Ion, Ilie, Mihai Viorel, Nică
Justinian Feodor, Pîrvu Ionel, Sepși Daniel, Viter David Andrei, Ardeleanu Vasile,
Pințoiu Toma, Măruntu Nicolae și Tomoșoiu Adrian) şi 15 voturi ,,împotrivă”
(Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică
Eugen, Necula Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Popescu
Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin
şi Tudoran Lorin Gabriel).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Este vorba de majoritate simplă, nu este un proiect pe patrimoniu.
Proiectul nr. 16 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului
județean Prahova”.
Doamna Ion!
Dna Elena Ion
Anual se pune în aplicare normativul aprobat conform Ordonanței nr.
63/2010. Având acest numeric aprobat și considerând că nevoia pentru gospodărire
și întreținere este chiar stringentă, propunem spre aprobarea dumneavoastră o
majorare a numărului de posturi, cu încă trei, pentru îngrijitoare, deci o să ajungem
la un număr de 245 de posturi - 248 de funcţii la nivelul aparatului de specialitate.
Tot în cadrul structurii, mai sunt transformări de posturi ca urmare a
promovării unui examen de promovare de tip personal contractual și trecerea de la
debutant la asistent, pentru o funcție publică.
În cadrul Serviciului juridic contencios, o funcţie vacantă de consilier juridic
superior, se propune să fie transformată în ,,principal”, ca urmare a nevoii de a
atrage prin recrutare și personal cu vechime mai mică şi bugetat mai puțin.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Bun. Dacă sunt comentarii la acest proiect de pe ordinea de zi? Dacă nu, vi-l
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 17 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții
pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova”.
(Domnul consilier judeţean Tudora Dorin s-a retras de la lucrările şedinţei).
Dna Elena Ion
Semestrial, la nivelul instituțiilor din subordine și la nivelul aparatului de
specialitate, se organizează concurs de promovare, în grad, în clasă, în treaptă
profesională. Acelaşi lucru se întâmplă și în cele două instituții de cultură, este vorba
de Muzeul Județean de Istorie și de Centrul Județean de Cultură, este următorul
proiect de hotărâre. S-au organizat concursuri în luna aprilie şi în baza procesului
verbal și al raportului final al Comisiei, unde personalul a fost declarat admis,
propunem transformarea posturilor ocupate de data aceasta pentru următorul grad
profesional. La nivelul Muzeului Județean este vorba de opt salariați care au fost
declarați admiși și postul lor, unde sunt titulari, se transformă pentru următorul grad
profesional, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2018.
Sunt muzeografi, sunt arheologi...
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Dna Elena Ion
Da, sunt și referenți – din partea de TESA.
Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă aveți întrebări, să știți că doamna directoare Peneş este prezentă. Dacă
aveți nelămuriri sau...?
Dl Adrian Ionică
Eu am luat 10 la mate.
Dna Elena Ion
Concursurile de promovare se susțin în baza unui regulament și candidații
depun și răspund la o problematică, o speţă strict legată de... Nu se mai pune
problema de legislaţie.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Dacă nu sunt alte întrebări pentru acest punct de pe ordinea de zi, vă supun la
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 18 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții
pentru Centrul Județean de Cultură Prahova”.
Dna Elena Ion
Aici este vorba de o singură funcție - am avut un singur candidat, din expert
II în expert I, un concurs organizat în luna aprilie.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles. Vă mulțumesc! Întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 19 - ,,Proiect de hotărâre privind plata cotizației pe anul 2018
către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică din România inițiat de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Daniel Sepși, Marian Tudor
Nistor, Adrian Tomoșoiu, Horia Victor Toma și Dan Ciolac”.
Este vorba de cotizația noastră pe care o plătim către ATOP la nivel central,
la nivel de România, pe anul 2018. Nu cred că sunt probleme. Vă supun la vot. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 20 - ,,Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale”.
Este vorba de faimoasele convenții.
Domnul Sepşi, doamna Papuc - să înțeleg că nu veți participa la vot. Cu
mențiunea că domnul Sepşi şi doamna Papuc nu participă la vot - cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Unanimitate - fără participarea la vot a celor doi menționați și
a domnului Tudora care a ieșit din sală mai devreme.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnul consilier
judeţean Sepşi Daniel nu au participat la vot).
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