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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 30 iulie 2018, ora 15,00 
 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 300 din 25.07.2018, 

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 31 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, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, 

Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma 

Horia Victor, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

 Au lipsit domii consilieri judeţeni: Pătrașcu Vasile, Popescu Cristian, Sepși 

Daniel şi Tomoșoiu Adrian. 

 La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, 

secretarul județului Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: dna 

Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Alina 

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi administraţie 

publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Livia 

Barbălată, director 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 Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna 

Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl 

Marcian Cosma, directorul Societății comerciale ,,Brazi Industrial Parc” SA și 

reprezentanții presei.  

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Întrucât nu vreau să răpesc din timpul dumneavoastră de concediu, aș vrea să fim 

foarte scurți cu această ședință și v-aș ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat. 

 Mulțumesc. 

X 

X X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 
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Pentru cei dintre dumneavoastră care doreau să asculte varianta întreagă a 

Imnului, să știți că ieri, 29 iulie, a fost ,,Ziua Imnului”. Puteați să ascultați și anumite 

alocuțiuni, foarte bine susținute de către oficialitățile prezente la acest eveniment. 

Fanfara Consiliului v-a reprezentat și pe dumneavoastră cu mare cinste. Să știți că a fost 

un eveniment foarte frumos. Dacă doriți, anul viitor, 29 iulie, cu mare plăcere.  

…Nu știu cum, dar în Constituția din 1991 s-a proclamat că data de 29 iulie este 

Ziua Imnului... 

 

Dl Eugen Ionică 

La Blaj? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră, iar sunteți cârcotaș, stimabile... 

Un comunicat de presă apărut eronat pe siteul Guvernului... 

Nu ați citit la ora la care trebuia. 

Cu acestea fiind spuse, pentru ședința ordinară a Consiliului județean din data de 

30 iulie 2018, avem o prezență de 32 de consilieri județeni, din 36 validați la acest 

moment.  

Pentru ședința viitoare, presupun că grupul politic PSD va face o solicitate pentru 

completarea locului vacant, ca urmare a demisiei domnului Niță.  

Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, dacă aveți comentarii? 

Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc! 

Nu am un comentariu la ordinea de zi, ci doar să întreb dacă sunt prezenți și 

reprezentanții USR în sală, pentru că nu văd... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Nu putem să începem fără ei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Stimabile coleg, cred că-i găsiți în parcarea din față, cu un megafon, dacă vă 

doriți atât de mult. 

Dacă nu sunt probleme, aș avea o propunere privind suplimentarea proiectului 

ordinii de zi cu proiectul numărul 12 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării 

proiectului “Reparația Secției de internare și consultativă a IMSP Spitalul Raional 

Călărași” propus de Raionul Călărași din Republica Moldova” - inițiat de subsemnatul, 

împreună cu doamna Ludmila Sfîrloagă și mulți dintre consilierii județeni. 

Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect, numărul 12? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

suplimentarea ordinii de zi. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Şi acum ordinea de zi în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi:  

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

Prahova din data de 29 iunie 2018. 

 2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 12 iulie 2018. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 

județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean 

Prahova pe semestrul I - 2018 - 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 solicitarea de trecere a terenului cu numărul 

cadastral 130763 (T13, A210), în suprafață de 70.000 mp, aferent obiectivului „Stație de 

tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești”, din domeniul public al 

Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public 

al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 81/2003 a Consiliului 

Județean Prahova privind înființarea pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu 

handicap și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna 

consilier județean Mihaela-Carmen Dumitru și de domnii consilieri județeni Gheorghe 

Neaga, Ion Ionică, Cristian Popescu și Rareș-Dan Enescu. 

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 9/2018 a 

Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna 

consilier județean Mihaela-Carmen Dumitru și de domnii consilieri județeni Gheorghe 

Neaga, Ion Ionică, Cristian Popescu și Rareș-Dan Enescu. 

 8. 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. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reparația 

blocului expozițional nr. 5 al Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din  

orașul Cimișlia-etapa a doua” propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova – 

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

 de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, de 

doamnele consilier județean, Georgiana Anca Ardeleanu, Simona David, Mihaela-

Carmen Dumitru, Rodica-Mariana Papuc și Elisabeta Popovici și de domnii consilieri 

județeni, Vasile Ardeleanu, Alexandru Bănică, Dan Ciolac, Cristian Dumitru, Rareș-Dan 
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Enescu, Adrian Gâlcă, Mihai-Viorel Ilie, Adrian Ionică, Eugen Ionică, Ion Ionică, 

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

Feodor Nică, Marian-Tudor Nistor, Toma Pințoiu, Ionel Pîrvu, Cristian Popescu, Daniel 

Sepși, Mihail-Iulian Soiu, Sorin-George Stoian, Horia-Victor Toma, Adrian Tomoșoiu, 

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

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția 

secției geriatrie a Spitalului raional Hîncești din s. Nemțeni” propus de Raionul Hîncești 

din Republica Moldova  - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova, de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al 

Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean, Georgiana Anca 

Ardeleanu, Simona David, Mihaela-Carmen Dumitru, Rodica-Mariana Papuc și 

Elisabeta Popovici și de domnii consilieri județeni, Vasile Ardeleanu, Alexandru 

Bănică, Dan Ciolac, Cristian Dumitru, Rareș-Dan Enescu, Adrian Gâlcă, Mihai-Viorel 

Ilie, Adrian Ionică, Eugen Ionică, Ion Ionică, Nicolae Măruntu, Darius-Dumitru Meșca, 

Gheorghe Neaga, Gheorghe Necula, Justinian-Feodor Nică, Marian-Tudor Nistor, Toma 

Pințoiu, Ionel Pîrvu, Cristian Popescu, Daniel Sepși, Mihail-Iulian Soiu, Sorin-George 

Stoian, Horia-Victor Toma, Adrian Tomoșoiu, Dorin Tudora, Lorin Gabriel Tudoran și 

David-Andrei Viter. 

 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului 

Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ,,Brazi Industrial 

Parc” S.A. în vederea numirii noilor membri în consiliul de administrație - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reparația 

Secției de internare și consultativă a IMSP Spitalul Raional Călărași” propus de Raionul 

Călărași din Republica Moldova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova, de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al 

Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean, Georgiana Anca 

Ardeleanu, Simona David, Mihaela-Carmen Dumitru, Rodica-Mariana Papuc și 

Elisabeta Popovici și de domnii consilieri județeni, Vasile Ardeleanu, Alexandru 

Bănică, Dan Ciolac, Cristian Dumitru, Rareș-Dan Enescu, Adrian Gâlcă, Mihai-Viorel 

Ilie, Adrian Ionică, Eugen Ionică, Ion Ionică, Nicolae Măruntu, Darius-Dumitru Meșca, 

Gheorghe Neaga, Gheorghe Necula, Justinian-Feodor Nică, Marian-Tudor Nistor, Toma 

Pințoiu, Ionel Pîrvu, Cristian Popescu, Daniel Sepși, Mihail-Iulian Soiu, Sorin-George 

Stoian, Horia-Victor Toma, Adrian Tomoșoiu, Dorin Tudora, Lorin Gabriel Tudoran și 

David-Andrei Viter. 

  13. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

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

ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 29 iunie 2018”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

O abținere? 

 

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

,,abținere” (domnul consilier județean Enescu Rareș Dan) 
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Dl Bogdan Andrei Toader   

De menționat că acest proiect a trecut cu o abținere din partea domnului Rareș 

Enescu, în prisma faptului că nu a participat. 

Numărul 2 - „Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului județean Prahova din data de 12 iulie 2018”. 

  Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. 

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 3 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 

județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean 

Prahova pe semestrul I - 2018”. 

Aș ruga-o pe doamna Dovîncă să ne facă o scurtă prezentare. 

 

Dna Maria Dovîncă 

La sfârșitul semestrului I, situația se prezintă în felul următor: în Secțiunea de 

funcționare, la realizarea cheltuielilor s-a efecutat în procent de 86%, în timp ce în 

secțiunea de dezvoltare procentul de realizare a cheltuielilor a fost doar de 24%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Cumva, din întâmplare, țineți minte cât aveam anul trecut? 

 

Dl Dan Ciolac 

26. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Da. În aceeași perioadă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În aceeași perioadă.  

 

Dna Maria Dovîncă 

Menționez că este vorba despre sumele efectiv plătite în Trezorerie. E adevărat că 

sunt în derulare obiective și probabil, până la sfârșitul anului procentul de realizare, de 

plată efectiv a cheltuielilor…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aici avem o mică scădere și datorită faptului că ,,laptele și cornul” nu l-am mai 

plătit de câteva... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Mai avem două facturi din luna aprilie. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe această cale și în urma inițierii acestei discuții, vreau să vă relatez faptul că 

deocamdată nu s-a demarat procedura de achiziție pentru Programul ,,lapte și corn”, 

pentru anul școlar 2018-2019. Și o spun cu părere de rău, pentru că am așteptat 

Hotărârea de Guvern, a apărut Hotărârea de Guvern, dar nu avem buget alocat din 

partea Ministerului Agriculturii pentru... 

Să știți că nu suntem singurul județ, suntem în aceeași situație cu toate județele 

din țară, în afară de Alba, care a demarat procedura pe doi ani. O procedură care ar 

trebui să fie contract cadru pe patru ani, astfel încât noi să nu realizăm procedura de 

achiziție anual, cum făceam până acum și ajungeam cu aceste termene aproape de 

depășeam începutul anului școlar. Vom vedea ce răspunsuri vom primi din partea 

Guvernului, dar era normal să știți, astfel încât, la 15 septembrie, dacă veți avea 

întrebări din partea părinților care beneficiază de acest program ,,lapte și corn”, să știți 

să răspundeți. 

Dacă sunt comentarii la proiectul numărul trei? Dacă nu, vi-l supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Numărul 4 - „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe 

anul 2018”. 

V-aș ruga, ca înainte să discutăm acest punct, să-mi acordați două minute să vă 

relatez discuțiile avute cu mai mulți membri ai Guvernului României, în privința 

rectificării de buget la nivel național. Se pare, mai mult ca sigur, că va fi una pozitivă. 

Se vor aloca sume considerabile, iar noi avem două proiecte care sunt în standby de 

foarte mult timp și vă spun unde se vor duce acești bani pentru care vă vom convoca,   

în cursul acestei luni, cu siguranță, la o ședință extraordinară.  

Acoperirea pentru DGASPC a cheltuielilor salariale și a cheltuielilor cu bunurile 

și serviciile... Suntem descoperiți cu o sumă de 23 milioane lei, dacă nu mă înșel… 

 Și pentru parteneriate - pe care trebuie să le avem cu localitățile. Ei își pun baza în 

aceste sume venite din partea Consiliului județean. Chiar astăzi am fost întrebat de către 

un reprezentant al presei din Câmpina - că tot avem aici doi consilieri județeni din 

Câmpina -, ,,De ce Câmpina nu primește mai mult sprijin din partea Consiliului 

județean?” 

În primul rând... 

Domnul Enescu a spus că: Nu cere!  

Și dacă ar cere, vă spun ceva: Câmpina, în fiecare an, încheie anul cu excedent 

bugetar. Bineînțeles că și noi ajutăm localitățile care nu au fonduri necesare și nu pe 

cele care au fonduri pe care le țin în excedent și nu le cheltuie și să se folosească de 

fondurile din partea Consiliului județean. I-am argumentat. Dar ca să știți, presupun că o 

să vi se adreseze, ca și reprezentanți ai Câmpinei, în cadrul Consiliului județean, și 
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dumneavoastră aceeași întrebare. O doamnă Albu, dacă o cunoașteți, a ridicat această 

problemă.    

…Știam, doamna Papuc. Tocmai din acest motiv. 

Am vrut să am această mică intervenție înainte de punctul 4, pentru că la acest 

proiect este vorba de mici modificări între capitole bugetare. Nu alocăm sume foarte 

mari. 

Doamna Dovîncă, i-a spuneți ce ați propus aici! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Propunem rectificarea bugetului pe această lună având în vedere în primul rând 

Hotărârea Guvernului nr. 514 din iulie, privind alocarea sumei de 14.485 mii lei, sume 

care au venit pentru...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Calamități. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Calamități... pentru refacerea infrastructurilor… Au venit din fondul de 

intervenție al Guvernului.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi am solicitat mai mult, să știți. Noi am solicitat în jur de 30 milioane lei. Ne-

au spus să prioritizăm investițiile pe care le considerăm stringente. Am prioritizat, am 

primit suma de 14 milioane lei.  

 

Dna Maria Dovîncă 

Suma a fost alocată pe obiective de către Direcția tehnică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Prin Hotărâre a fost alocată. Adică nu putem noi să ducem acești bani și să-i 

folosim în...  

  

Dna Maria Dovîncă 

Directivele au fost venite prin hotărâre, numai că suma a fost globală. Ea a fost 

repartizată pe fiecare obiectiv printr-un referat al... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Al Direcției tehnice. 

 

Dna Maria Dovîncă 

...Al Direcției tehnice. 

 De asemenea, pentru buna funcționare a Consiliului și a unităților subordonate, 

avem realocări de sume, redistribuiri de sume, între articole și alineate, atât la noi, cât și 

la Spitalul Județean, la Maternitate, la Muzee... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

La noi puteți observa că am suplimentat cu 50 mii lei... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Prin redistribuire din altă parte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...Prin redistribuire din altă parte, pentru DJ 140 Strejnic, unde ne dorim să 

înceapă execuția cât mai repede. Suntem la faza... Avem licitația făcută. Cred că am mai 

spus acest lucru într-o altă ședință de Consiliul județean - așteptăm un aviz din partea 

CFR-ului, al Comisiei tehnice de la București, care se întâlnește o dată pe lună.     

Cu acel aviz putem să eliberăm Autorizația de construire și să demarăm execuția 

propriu-zisă. Avem deja un contract în derulare cu o firmă care a spus că mai mult de o 

lună, o lună și jumătate acest proiect ar fi gata, ca și execuție.  

37 mii lei la termopan, întrucât ne dorim să schimbăm… 

 

Dna Maria Dovîncă 

Cabina… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

…Și cabina portarului, să o facem tot din material PVC - toate cabinele, la toate 

intrările, pentru că era și păcat. Intrau pe o ușă din PVC și vedeam cabinele acelea 

vechi, de lemn, care trebuiau și ele, ori schimbate - cum este cazul, ori reabilitate. Deci, 

nu avem sume foarte mari și alocări foarte multe.  

 

Dna Maria Dovîncă 

Se suplimentează bugetul doar cu suma venită prin Hotărâre de Guvern. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atât. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Restul sunt redistribuiri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt...? Dar presupun că ați primit proiectul în timp util.  

Da, domnule Răducanu. Mă așteptam. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, la Capitolul 70.02 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 
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Dl Nicușor Răducanu 

...Avem propunere de alocare a sumei de 7 000 mii lei, pentru înlocuire arzătoare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Această problemă, acum un an de zile, dacă vă amintiți, a fost refuzată la vot, 

aici, în cadrul plenului.  

Să nu uităm că atunci ați spus că se va face o analiză a contractului, se va 

prezenta membrilor Consiliului județean lucrul acesta. Nu s-a făcut nimic! 

Mai departe. Anul viitor, în aprilie, încetează contractul cu Dalkia. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

2019, aprilie. Nu cred că este normal să înlocuim arzătoarele acum, ci după 

terminarea contractului și încheierea unui nou contract.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Pot să vă răspund? Aștept să terminați. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Am terminat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Anul trecut, am spus în felul următor: împreună cu Primăria municipiului Ploiești, 

- colegul dumneavoastră, Adrian Dobre - presupun că îl cunoașteți?!, am realizat o 

strategie, o strategie de dezvoltare. Am achiziționat această strategie de la o firmă de 

consultanță. Noi am avut alocați 150 mii prin votul dumneavoastră, dumnealor au venit 

cu ceilalți 150 mii. Acea strategie ne-a spus că putem să dezvoltăm acest sistem în mai 

multe variante. Sunt vreo trei variante. Dar principalul lucru este că trebuie schimbate 

arzătoarele. Din ce motiv?!  

Stați, nu apăsați încă!  

Din ce motiv?! Chiar dacă contractul se termină în aprilie, noi nu vom putea 

furniza apă caldă, pentru că nu vom putea primi avizul de mediu dacă aceste arzătoare 

nu sunt contractate, iar domnul... colegul dumneavoastră, domnul primar, a venit la 

mine și m-a rugat în felul următor: ,,Vă rog foarte mult, domnule președinte, să prindeți 

arzătoarele, pentru că altfel nu o să pot să furnizez energie termică către cetățenii 

Ploieștiului, și vor da vina pe mine”. Iar eu, ca un coleg ce-i sunt, am venit în fața 

dumneavoastră cu acest proiect. Menționez că i-am găsit și o variantă alternativă, dar pe 

aceasta o să vi-o povestesc dumneavoastră în particular, ca să nu ne coste pe noi, ci să 

facă Veolia investiția.     
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Dl Nicușor Răducanu 

Deci nu trebuie să le achiziționăm, doar să demarăm activitățile.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Contractarea. Pentru că APM-ul vrea să vadă că am făcut pașii necesari și că ne-

am dat silința. 

În contractul din 2004, din 2004, care s-a făcut între Primăria municipiului 

Ploiești, Consiliul județean Prahova și Veolia, spune foarte clar că: ,,orice modificare 

legislativă care duce la investiții în rețeaua primară, este suportată de către proprietar”. 

Noi, în cazul de față, suntem proprietari. Este o clauză foarte bine pusă de ei.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

De către ei.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este o clauză, pe care eu, împreună cu domnul Dobre, acum când renegociem 

acest contract, pentru acest an, poate mai mulți ani, nu se știe, depinde ce hotărăște și 

consiliul local, vom avea în vedere să fie scoasă, pentru că ar trebui, în mod normal, ca 

ambii parteneri... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Să o suporte.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. În acest caz, eu, Consiliul județean împreună cu Primăria Ploiești să fim 

jumătate, iar celălalt partener care exploatează rețeaua să susțină jumătate. Cam așa va 

fi stipulat în noul contract, dar pentru moment, obligația noastră, la solicitarea domnului 

primar, Adrian Dobre, este aceasta: să avem prins și să demarăm procedurile de rigoare. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Am văzut că ați luat de la proiectul privind canalizarea la Hidro. Mă gândesc: mai 

au ceva acolo? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De ajuns cât să reușească pentru acest an să desfășoare activitatea într-o manieră 

normală, mai mult ca sigur! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Mulţumesc. Domnul Soiu aștepta finalitatea activității la Breaza. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu știu că se lucrează la Breaza. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Se tot lucrează! 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Se tot lucrează, ştiu că se lucrează și la Comarnic, știu că se lucrează și...  

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Se tot lucrează și speranțele cu Stația de epurare de la Poiana Câmpina văd că se 

îndepărtează. Licitația... 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Dar se lucrează. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Da, domnule, se lucrează decenii! 

Breaza are cinci kilometri de canalizare și atât. La o populație de 17 mii de 

locuitori. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe noul Master Plan, faza a II-a, Breaza are foarte multe investiții prinse acolo, 

atât Breaza cât și Comarnic, să știți. Undeva la douăzeci și ceva de milioane de euro.  

Dacă mai sunt alte comentarii la acest punct?  

 

Dl Dan Ciolac 

Voiam să spun că domnul Răducanu, colegul nostru, are o mică scuză, și anume, 

faptul că noi nu am cunoscut concluziile studiului privind strategia energetică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spun un singur lucru: dacă mă credeţi, în afară de acest fapt, pe care domnul 

Dobre a venit să mi-l relateze, nici eu nu cunosc toată acea strategie, dar bineînțeles, 

pentru că am plătit-o, vom avea și noi dreptul să o consultăm și să ne spunem și punctul 

de vedere, pentru că acolo se oferă mai multe variante de lucru pe termen lung, al 

acestei termoficări a orașului Ploiești. Mai multe variante de lucru.  

Să vedem care este mai convenabilă, atât pentru noi, Consiliul județean, cât și 

pentru municipalitatea din Ploiești, dar vă promit, pentru că am plătit-o va trebui să ne 

parvină. Au fost ei lideri și lor le-au furnizat-o prima dată, dar a venit domnul Dobre, să 

știți, chiar îngrijorat pe această temă, și am discutat cu doamna Fabioara la vremea 

respectivă, pentru că eram plecat în concediu, și așa a apărut acest punct în cadrul 

bugetului.    

Vă rog, dacă mai sunt alte...? 

Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc! 

 Pentru că am ajuns la punctul numărul 5 și este de datoria mea să vă informez că 

este un proiect cu două treimi. După cum bine știți, în luna august, se va finaliza MBT-
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ul, Stația de tratare mecanico-biologică. În română este TMB. Acest proiect își dorește 

să vină ca și o completare, dar în primă fază avem nevoie de terenul din partea Primăriei 

municipiului Ploiești. Am avut o discuție cu dumnealor. Sperăm să dea curs solicitării. 

 ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a terenului cu numărul cadastral 

130763 - tarlaua 13, A210, în suprafață de 70.000 mp, aferent obiectivului „Stație de 

tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești”, din domeniul public al Municipiului 

Ploiești și administrarea Consiliului județean - cum este acum, deci este în domeniul 

public al lor și în administrarea noastră -, în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului județean”. 

 Aici câteva precizări. Domnule Marius, știu că am discutat pentru ce avem nevoie 

de acest teren, dar este bine să...      

  

Dl Marius Constantin Nicolae 

 Practic, este vorba de terenul pe care Primăria ni l-a dat în administrare pentru a 

putea construi Stația de tratare mecano-biologică. Acum, în vederea intabulării dreptului 

de proprietate a județului asupra acestui obiectiv, trebuie să solicităm dreptul de 

proprietate asupra terenului pe care am ridicat acest obiectiv. Sunt prevederile 

coroborate ale Legii nr.51, nr.101 și nr.213.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, noi am putut construi pe acest teren pentru că aveam administrarea, dar 

acum la intabulare avem nevoie de proprietate.  

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

 Avem avizul de principiu al consiliului local, urmând ca după Hotărârea de 

Consiliu...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...Să intre în cadrul ședinței de consiliu local. 

 Vă mulțumesc!  

 În aceeași ordine de idei, licitația pentru TMB este în derulare. Avem 7 ofertanți 

sau 6. Șase, mă scuzați! Sperăm să fie finalizată și aceasta cât mai repede.  

 Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulțumesc! 

 Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2003 a 

Consiliului județean Prahova privind înființarea pe lângă Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova a Comitetului de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

acestuia”. 

 În anul 2012, moment în care am intrat în cadrul Consiliului județean, consilierii 

județeni făceau parte din acest comitet. Eram eu, dacă nu mă înșel, și cu domnul 

Ciolac... 
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 Oricum, am avut parte de vreo trei - patru schimbări la această comisie, iar acum 

legislația spune că... 

 Doamna Secretar! 

 Legislația modificată în cursul lunii trecute.  

  

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Este proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotării nr. 81 din 2013, 

modificată.  S-a înființat un Comitet de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, 

pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului. La acest 

moment, sunt doi reprezentanți care s-au pensionat și avem propuneri. O dată din partea 

Asociației Persoanelor cu Dizabilități - în locul domnului Stan Ion se propune domnul 

Chereș Marius - și din partea Direcției Generale de Asistență Socială - în locul 

domnului  Seremet Paul, care s-a pensionat, este propusă doamna Lepa Mirela Roxana. 

Şi în rest componența consiliului rămâne nemodificată. Este doamna administrator de la 

AJEPIS, mai sunt reprezentanți...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă aveți comentarii la acest punct, dacă nu, vi-l supun la vot.  

 

Dl Dorin Tudora 

 Ce meserii au? Sunt medici, nu? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Nu. Doamna este salariata Direcției... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este vorba de salariata Direcției.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

...Iar domnul este salariat în cadrul Persoanelor cu Dizabilități. Sunt în general pe 

partea de asistență socială cei de acolo, ca pregătire. 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu este comisia care stabilește... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu este colegiul director. 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu, nu la colegiul director. Nu este comisia care stabilește drepturile de 

handicap... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, în niciun caz. 

 Stabilește organizarea și funcționarea Direcției. 
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 Dl Dan Ciolac 

  Comisia cealaltă este cea care îi cheamă pe cei care nu au un picior, ,,Doamne 

ferește!”, şi după un an de zile îi cheamă să vadă dacă le-a crescut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să vadă dacă și-au pus proteză și nu mai sunt încadrați în handicap grav, sunt în 

alt tip de handicap, și nu mai primesc aceleași drepturi.  

 Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vi-l supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. 

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cel despre care începusem să vă vorbesc era Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de 

hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 9/2018 - deci tot noi, acum 

câteva luni -, a Consiliului Județean Prahova, privind aprobarea componenței Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova”. 

Așa cum începusem mai devreme să vă povestesc, în 2012 eram membru al 

acestei comisii. S-a modificat legea și nu am mai putut noi, consilierii județeni, să facem 

parte din acest colegiu director. 

A fost și domnul Enescu la un anumit moment, parcă a fost și domnul Neaga, și 

au spus că Legea...A fost și doamna Erji și domnul Pințoiu... Corect, țin minte, țin 

minte, domnule Pințoiu. Ați făcut parte din acest colegiu.  

S-a modificat legea și a spus că trebuie să fie oameni din cadrul... 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

Din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean.  Şi bineînțeles că mai 

mulți directori din Consiliul județean făceau parte. Acum s-a modificat din nou. Din 

acest motiv trebuie să modificăm și noi hotărârea noastră din 2018, pentru că acum se 

prevede că... 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Din Colegiul director fac parte reprezentanți ai serviciilor publice de interes 

județean. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Serviciile publice de interes județean sunt următoarele: 

Doamna Nușa! 

 

Dna Elena Ion 

Serviciul de Pază, Direcția Județeană de Pază, Serviciul Județean Salvamont, 

avem...  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog să o ascultăm! 

La sfârșit putem să o întrebăm și să facem și comentarii. 

 

Dna Elena Ion 

...Iar servicii publice de interes județean, înființate de Consiliul județean, sunt: 

Direcția Județeană de Protecția Plantelor și Întreținerea Drumurilor Județene, Serviciul 

Județean Salvamont, Direcția Județeană de Pază. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Evidența populației.  

 

Dna Elena Ion 

Evidența și Direcția Copilului – Direcția Generală și Protecția Copilului.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc pentru completări. 

Eu acum nu pot să știu dacă Direcția noastră de pază, cum v-a coordona în cadrul 

colegiului activitatea sau ce puncte de vedere vor avea, dacă cunosc activitatea Direcției 

Generale de Asistență Socială. Sunt sigur că-și vor impune punctul de vedere cei de la 

Direcția de Pază..., dar dacă așa spune legislația, ne conformăm, modificăm Hotărârea 

numărul 9/2018, pentru că noi am depus un jurământ că trebuie să respectăm  legile. 

Corect, domnule Răducanu?  Văd că nu sunteți de acord și dați din cap, dar dacă așa am 

depus jurământul, așa vom face.  

Avem și... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

O mică întrebare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Cât la sută consumă această Direcție din fondurile...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

50. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

50? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La sută. 
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Dl Nicușor Răducanu 

Nu vi se pare cam mult? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și județul nu vi se pare că este cam mare? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Avem vreun raport al acestei Direcții? Există un raport? E prezentat pe ce se 

alocă fondurile respective? Întreb! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe asistența și îngrijirea beneficiarilor încadrați în sistem.  

Știți care este costul mediu lunar al unui beneficiar? L-am aprobat o singură dată 

pentru Fântânele. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

2.438 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

2.438 - cost lunar pentru un beneficiar încadrat în acest sistem. 

Știți câți beneficiari avem? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

O mie și ceva parcă – nu știu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Zeci de mii. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Zeci de mii? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu neapărat în centre. Noi avem 23 de centre. 

23 de centre avem, pe care le administrăm. Pe lângă acești beneficiari cu aceste 

costuri, gândiți-vă că acele clădiri au și ele nevoie de reparații, întreținere, plus bunuri și 

servicii, unde acum avem o mare lacună. Vreau să vă spun că toți, toți directorii de 

astfel de centre se plâng de lipsa dotărilor de la bunuri și servicii, care înseamnă: 

detergenți, dezinfectanți 

 

Dna Elisabeta Popovici 

Aşa este. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

... Așa este.  
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Știu doamna Erji că așa este, dar prin Legea Bugetului de Stat ne-au venit 60% 

din sumele necesare pentru asigurarea funcționării acestui sistem, restul de 40 pe care 

trebuie să-i acoperim noi ar trebui să vină din bugetul nostru – bugetul nostru de 

funcţionare -, care a fost diminuat cu suma de 51 milioane lei. Îmi cer scuze! 59 

milioane lei. 

...Engels? Cine a spus, doamnă?  

 

Dna Elisabeta Popovici 

Un mare filozof spune că: ,,Educația unei generații este dată de comportamentul 

ei față de persoanele cu dizabilități”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamnă... 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Avem și foarte mulți care sunt așa de sănătoși. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și comportamentul față de copii, cum este evaluat? 

Mă gândesc mai mult la copii, poate ar trebui să investim mai mult acolo. 

Poate nu ar mai ajunge în aceea situație, dacă investim în ei.  

 

Dl Eugen Ionică 

Dacă îmi permiteți, domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Eugen Ionică 

Eu cred că vrea să spună... O să fiu un pic mai succint. Nu este suficientă 

transparență. Ei beneficiază, și este normal să avem grijă de ei, de jumătate din bugetul 

pe care Prahova îl are.  

Ar trebui să știm din când în când, la intervale regulate, la trei luni de zile, la șase 

luni de zile, cum stabilim noi, ar trebui să avem un raport pe masa de lucru, astfel încât 

să știm exact unde se duc banii, ce se întâmplă cu ei. Este o chestie de transparență 

totală.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să vă spun ceva și fără să vă supărați pe mine că nu... Am aprobat cu toții 

bugetul! Fiecare centru își stabilește un buget, atât pentru salarii, funcționare, care 

înseamnă bunuri și servicii, plus micile investiții. Nu, deci nu depășim acel buget. Nu 

mai facem realocări. Dacă am fi facut, am fi venit în fața dumneavoastră. 

 Numericul, personalul acelei instituții rămâne la fel, nu mai angajează ca să 

crească salariile, sau cel puțin anvelopa salarială să nu crească, iar beneficiarii... Vă 
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spun ceva: avem o listă de o mie și ceva de persoane în așteptare, pentru a fi încadrate în 

aceste centre și le refuzăm, pentru că nu mai avem locuri.      

S-a schimbat puțin și psihologia, psihologia la români. Dacă înainte, 

dumneavoastră aveați un părinte cu grad de handicap - Doamne ferește! -, îl țineați 

acasă și aveați dumneavoastră grijă de el, primeați drepturile pentru acea persoană. Mai 

nou,  toți vor să-i ducă în centre. S-a schimbat puțin psihologia. Nu știu dacă este în 

bine sau în rău?  

 

Dl Eugen Ionică 

Este bine că este așa, dar nu asta este problema. Problema era de transparență. 

Adică ţinând seama că gestionează jumătate din bugetul Prahovei, este un buget mare ca 

judeţ - și jumătate din bani se duc către Direcția de Asistență Socială -, era ideea unui 

raport care să sintetizeze, să nu stăm să ,,alergăm” prin filele de buget să căutăm pe 

fiecare centru în parte ce și cum. Pentru că acum trebuie să știm cu toții și cred că sunt 

în asentimentul tuturor, că fiecare instituție își cheltuie banii pentru investiții, pentru 

reparații, pentru funcționare și cheltuie pentru că sunt ordonatori terțiari de... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

Vă spun ceva: chiar nu este un lucru greu de realizat, să primiţi un raport. Chiar 

nu este greu. 

 

Dl Eugen Ionică 

Ar trebui să facem un pic... să vedem pe fond... sunt bani mulți în joc... 

 

Dl Eugen Ionică 

Sunt bani mulți în joc și noi nu știm practic ce se întâmplă exact acolo. Nu știu 

dacă...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este cineva prezent de la DGASPC?  

 

Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Este pe site, domnule președinte, pe 2017. Este urcat, pe 2017, raportul. Pe site-ul 

DGASPC. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe 2017. Aş vrea pe 2018. 

La semestru, la șase luni.  

Nu este o problemă majoră. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu este o problemă. Este vorba că sunt sume multe, mari... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este și normal. Ce se întâmplă?! Dacă mă... 

Domnilor, douăzeci de secunde mai discutăm pe acest subiect, vă rog foarte mult! 

Dacă legislația era cea dinainte, noi ar fi trebuit, prin acest colegiu director, 

tocmai asta să facem: să verificăm că sumele acordate, atât din partea Bugetului de Stat, 

cât și din partea Consiliului județean, sunt utilizate într-o manieră coerentă. Şi din acest 

motiv era normal să existe trei-patru reprezentanți ai consiliului, din partea Consiliului, 

care să supervizeze și era normal... Şi atunci v-am spus că eram eu, era domnul Pințoiu, 

domnul Enescu, Erji, colegi de la PNL făceau parte și nu mai aveam nevoie de acest 

raport, să venim şi să vi-l prezentăm, pentru că știam de acolo și veneam noi și 

prezentam ce se întâmplă cu această instituție, dar vedeți legislația... Dar nu este o idee 

rea. 

Să știți că am fost la un Consiliu județean - aceasta este cea mai mică paranteză -, 

și aveau un timer sus și atunci am întrebat pentru ce este necesar timer-ul? Și au spus că 

pe grupuri politice au alocată o cifră pentru cât anume, un timp.   

Nu am vrut să spun acest lucru, am vrut să fiu mai subtil cu timpul PNL-ului, dar 

putem să facem... 

 

Dl Dan Ciolac 

Dincolo de... Am să vă spun ce am spus și data trecută. Îmi aduc aminte când am 

votat această hotărâre. Nu sunt de acord cu această schimbare legislativă. V-am spus că 

în cadrul unei instituții atât de mari, este anormal ca din cadrul ei 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să nu facă parte... 

 

Dl Dan Ciolac 

Da, să nu facă parte Consiliul județean. 

Nu raportul lor mă interesează, iar bugetul îl văd și-l citesc.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aprob până la urmă. 

 

 

Dl Dan Ciolac 

Importantă este atmosfera de acolo, modalitatea în care se implică personalul... 

Sigur că trebuie să cheltuiești bani pe mâncare, pe nu știu ce, dar îi cheltuiești bine? Te 

comporți bine cu oamenii de acolo? Și atunci nu raportul cred că este foarte important, 

mai important ar fi ca periodic, avem aici oameni care au lucrat în sistem, avem aici 

medici...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care lucrează în sistem. 
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Dl Dan Ciolac 

...Care lucrează în sistem. Putem merge periodic la câte un centru să analizăm 

modalitatea în care se desfășoară activitatea, că simți aerul de acolo, simți atitudinea, ca 

să știm că dacă dăm atâția bani din buget, pentru ce-i dăm. Asta este mai important 

decât raportul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Îmi cer scuze! Dacă îmi aduc aminte de perioada 2008-2012... adică vreți să-mi 

spuneți, domnule consilier, că dumneavoastră nu ați mai fost într-unul din centrele 

Consiliului județean? V-am spus că îmi aduc aminte - acum citez.  

 

Dl Dan Ciolac 

Am fost. 

   

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mă duc periodic. Recunosc că mă duc periodic. Vreau să vă spun că în anumite 

centre, datorită alocării bugetare pe cap de persoană, de 16 lei pentru mâncare, și vă 

spun ceva: acolo se gătește în cantități industriale, beneficiază de o mâncare 

extraordinar de bună, deci nu bună, am spus extraordinară. De la șuncă ,,Sissi” și 

,,Kinder Bueno” și fructe, pentru că au nevoie de supliment. Ştiți că există o rețetă cu un 

supliment, cu anumite calorii pe care trebuie să le aibă, deci vreau să vă spun că am stat 

și la masă - nu am servit -, dar am stat.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum câțiva ani... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Era frigiderul ticsit. Era frigiderul ticsit cu șuncă ,,Sissi”, dar vreau să vă 

spun că în urmă cu câțiva ani nu făceau față, era 9 lei, iar TVA-ul  la alimente era cel pe 

care-l știți… era 24 la momentul respectiv, iar... 

...Domnule, eu nu am vrut să fac afirmația - nu era PNL, ci era PDL la vremea 

respectivă... Dar de când avem 16 lei, să știți că acești oameni chiar traiesc foarte bine în 

aceste centre, plus că au diverse activități zilnice: fac picnic, se duc la plimbare, au 

excursii, au și activități pe lângă cele recreative, piese de teatru pe care ei..., echipe de 

fotbal, au sere unde se duc și plantează, deci chiar traiesc... Şi este şi normal până la 

urmă să oferim și o dezvoltare normală a unui om într-un astfel de centru.   

Ați ridicat mâna de mult și v-am văzut.  

 

Dna Mihaela Carmen Dumitru 

Și v-ați făcut că nu mă vedeți!  

Eu am vrut să spun tuturor colegilor că noi deja am făcut un plan, lucrăm la un 

plan de verificare și de vizitare a tuturor acestor centre...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine. V-aş ruga să-l aduceţi în atenţia tuturor... 
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Dna Mihaela Carmen Dumitru 

...Şi de fiecare dată...   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...Celor care doresc. 

 

Dna Mihaela Carmen Dumitru 

De fiecare dată vă vom informa de ceea ce vom găsi.  

 Mulțumesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iar multe dinte aceste centre să știți că au fost reabilitate, ori pe fonduri europene, 

ori pe fonduri ale Consiliului județean, fonduri proprii, și arată mai mult decât decent.   

 Dacă sunt alte comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. 

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 8 - ,, Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - proiect inițiat 

de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova”. 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Eu nu votez! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Papuc, nu participă la vot - nu că nu votează.  

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu această mențiune... 

 Există în cadrul Senatului o modificare legislativă care prevede scoaterea acestor 

atribuții de sub tutela Consiliului județean, pentru că nici nu este normal să votăm noi, 

între doi privați, cursa pe care ei o stabilesc, orarul tot ei și-l stabilesc, tariful... În afară 

de faptul că folosesc drumul județean. Iar aici, tot acest proiect legislativ vine cu o 

mențiune: că ar trebui să se plătească taxă de drum, pentru drumul județean.  

  

Dna Rodica Mariana Papuc 

 Plătim licență. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu intră în bugetul Consiliului județean. 

 Domnul Tudora, pentru că am investit în acest sistem, v-aș ruga să-l folosiți!  

 Mulțumesc! 
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Dl Dorin Tudora 

Totuși ar trebui menționat acolo ,,să ni-l lase sub control”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, chiar controlul va fi mai riguros. Controlul va fi mai riguros cel puțin la 

cursele regulate, nu la cursele regulate speciale, dar la cursele regulate controlul va fi 

mult mai riguros.  

 Se va modifica cam tot programul de transport.  

 Pentru acest proiect, numărul 8, unde doamna Papuc nu participă la vot, dacă sunt 

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

Unanimitate. 

 

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 

 Proiectul nr. 9 - întrucât eram plecat în concediu săptămâna aceasta și domnul 

Enescu împreună cu doamna Ludmila Sfîrloagă m-au rugat să îi susțin, deci inițiatorii 

morali sunt dumnealor, i-aș ruga pe dânșii să susțină, să-și prezinte... 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Stimați colegi, avem pe ordinea de zi trei proiecte care se referă la Raioanele cu 

care suntem înfrățiți din Republica Moldova.  

 Primul proiect este o datorie de anul trecut, pentru că și anul trecut am votat acest 

proiect, dar datorită contestațiilor pe care cei din Cimișlia le-au avut la momentul 

respectiv, nu au putut să cheltuie din suma alocată decât 5 mii lei. Acum au venit și ne-

au rugat ca diferența, să poată termina acest proiect în parteneriat cu noi, să îi ajutăm și 

să alocăm această sumă pentru a putea termina acest proiect. 

 De ce sunt astăzi pe ordinea de zi aceste proiecte?! Pentru că, spre deosebire de 

parteneriatele pe care le vom face în ședința următoare, acestea necesită și ele, pe 

legislația din Basarabia, anumite proceduri de achiziție și așa mai departe și am zis să-i 

ajutăm cu ceva timp pe care-l câștigă astfel.  

 Acesta este primul proiect - ,,Reparația blocului expozițional numărul 5 al 

Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia - etapa a doua”.  

 Acești bani fiind prevăzuți încă de la începutul anului în bugetul Consiliului 

județean.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aș mai vrea să fac o mențiune, astfel încât domnul Răducanu să nu mai aibă 

motiv să apese butonul roșu. Sursa acestor finantări... ea era prinsă în cadrul bugetului 

Consiliului județean pentru a desfășura o acțiune care devenise tradiție: se numește 

EuroPrahova - de la deplasări externe. De aici provine sursa. 

         Întrucât suntem în anul Centenarului și consider că toate manifestările ar trebui să 

se desfășoare pe raza teritorială a Statului Unitar Român... Da, România Mare, dacă 

doriți dumneavoastră...  Am spus că este mai bine să folosim aceste fonduri cu această 

destinație.  

 Am auzit și un alt comentariu și să știți că sunt în mare parte de acord cu el. Ar fi 

trebuit să primească primarii noștri, primarii județului Prahova, sau investițiile să fie 
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făcute în cadrul acestui județ. Din păcate, sumele fiind atât de mici, creăm diferențe între 

primării. Când vom avea suma în urma rectificării, vom aloca absolut tuturor primăriilor 

care ne-au adresat solicitare, și specific acest lucru, pentru că dacă nu există solicitare, 

înseamnă că nu au nevoie.   

 Vă rog, acum puteți să apăsați butonul roșu!  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știu de acum că vă veți abține la acest proiect, deci nu este aceasta problema.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Nu, problema asta nu, intuiți. Numai că voi fi împotriva proiectului și la celelalte 

două, dar aceasta este altă treabă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am fost pe aproape.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Știu că această activitate cu Republica Moldova, vrând-nevrând, are girul 

domnului Cosma, pentru că a apărut și acea semnătură în documentul respectiv pentru... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dumneavoastră sunteţi avocat! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 În ultima întâlnire, domnul Cosma... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunteți avocat! Ce înseamnă girul? Ca să înțelegem. Noi nu avem studii... el are 

economice, de exemple, dar explicați-ne dumneavoastră... 

  

Dl Nicușor Răducanu 

 Poate să fie un gir psihic, un gir intelectual, poate să fie și un gir material, dar mă 

refer numai la cel de care am zis, celintelectual.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

  

Dl Nicușor Răducanu 

 În ultima întâlnire pe care am avut-o, domnul Cosma a spus clar: ,,Nu mai dăm 

bani acolo”.  

 Era ultima dată când finanțam. E Ok. Văd că acum s-au reluat aceste activități. 

 Într-o discuție pe care ați purtat-o aici, acum cinci minute, zece minute, ați spus 

așa: Nu avem bugetat bani pentru ,,corn și lapte”, ,,mere, cornul şi lapte”.   

 Cred că...  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

  De către stat! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

  De către stat!  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este un proiect național. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 De acord. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ,,Lapte și corn” este un proiect național pentru care în fiecare an primim sumele 

necesare pentru derularea acestui program. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Am spus că va începe acest parteneriat cu comunele.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Că poate va începe.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, sigur va începe. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Posibilitatea de a începe este sub semnul întrebării.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este ca și cum Guvernul României nu ar mai finanța PNDL-ul. Cam așa ar 

însemna să nu acordăm noi parteneriatele cu localitățile. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Părerea mea...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Lucru care nu cred că se va întâmpla, nici la nivelul Guvernului, nici la nivelul 

Consiliului. 

 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Eu consider că acești bani... 

 Eu consider că acești bani ar fi mult mai necesari copiilor..., comunelor din 

Prahova. Acesta este punctul meu de vedere. 

 



25 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și vi-l respect în aceeași măsură, domnule Răducanu. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Vreau și eu să spun că... 

 Domnule Răducanu, să știți că Parlamentul României a adoptat această Lege anul 

acesta, iar această Lege a fost promulgată de președintele Iohannis - privind investițiile 

în Republica Moldova și Ucraina.    

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Lăsăm pe fiecare să investească așa cum vor dori ei.  

 Nu este o obligație de a investi acolo și nu este o obligație.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamne ferește! Nu am spus că este o obligație, dar având în vedere faptul că, 

colegul meu de la Bistrița a alocat un milion de lei către un Raion cu care este înfrățit, 

iar  Prahova ar aloca în această variantă 33 mii euro...,  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, ştiţi foarte bine... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Comparativ...  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Dumneavoastră ştiţi foarte bine că dacă nu se va face rectificarea bugetară cu 

plus? Acum Consiliul județean nu are bani, darăminte primarii și toți ceilalți. 

 Eu vă spun punctul meu de vedere. Toți sperăm într-o rectificare bugetară pe 

plus. Sper să fie.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu sunt sigur că o să fie.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Aveți informații mai multe.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din fericire.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Din fericire. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 V-am spus că vă respect punctul de vedere.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Acesta este punctul meu de vedere. Mulțumesc. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Ciolac, aveți și dumneavoastră un punct de vedere? 

  

 Dl Dan Ciolac 

 Voiam să-i spun domnului Rareș Enescu să... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Vă rog! 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Nu voiam să iau cuvântul, dragi colegi, dar...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader  

 Vă simțiți nevoit. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 ...Şi nici nu vreau să fac pe avocatul domnului Cosma. Domnul Cosma, îmi sufla 

colegul meu, și cred că suntem de acord  noi, PSD-ul, a deschis drumul către Moldova. 

Consider că este un mare patriot și a luptat și luptă pentru unirea cu Basarabia.  

 Nu văd de ce nu putem ajuta noi, un județ bogat, Republica, deocamdată, 

Moldova.  

 Printre inițiatori se află majoritatea Consiliului județean din toate grupurile 

politice. Consider că inițierea este una corectă...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Oportună- 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Şi putem să..., și oportună și putem să facem lucrurile să funcționeze.  

 Mulțumesc.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc și eu. 

 Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, cu 

permisiunea dumneavoastră vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot 

împotrivă. Abţineri?  

 

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

,,împotrivă” (domnul consilier județean Răducanu Nicușor) 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc. 

 Doamna Sfîrloagă! 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția secției 

geriatrie a Spitalului raional Hîncești din satul Nemțeni” propus de Raionul Hîncești din 

Republica Moldova”. 
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 Vreau să vă aduc aminte că anul trecut, dacă știți, și știți sigur, pentru că am votat 

cu toții, am aprobat construcția Secției de Primiri Urgențe a Spitalului Raional din 

Hîncești, care este o adevărată bijuterie. Cei care mergeți pe la Hîncești să mergeți să 

vedeți așa ceva. Este un proiect pe care nici Chișinăul nu-l are la ora aceasta și ar trebui 

să fim mândrii pentru că putem cu 35 mii de euro să realizăm asemenea lucruri.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Chişinăul nu are nici primar la ora aceasta. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Bine, atunci avea.  

 Acesta este proiectul.  

 Voiam să vă mai spun ceva, stimați colegi: dacă vă mai aduceți aminte, anul 

acesta pe 27 martie, a fost o ședință solemnă a Parlamentului României, în care absolut 

toată lumea, toți, au votat o rezoluție în care se spune inclusiv despre unirea Basarabiei 

cu România. Acea rezoluție a fost votată de absolut toți membri prezenți, în urale. 

 Suma pentru acest proiect este de 35 mii euro. Și acum, dumneavoastră, domnule 

președinte, dacă supuneți la vot?  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu nu pot să fac decât următorul lucru: să cer colegilor să facă puțină liniște și să 

vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

 

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

,,împotrivă” (domnul consilier județean Răducanu Nicușor) 
 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Cu un vot împotrivă, proiectul a trecut.  

 Proiectul nr. 11 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentanților Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea ,,Brazi Industrial Parc” în vederea numirii noilor membri în Consiliul de 

Administrație”. 

 Doamna Livia Barbălată! 

 

 Dna Livia Barbălată 

 În Consiliul de Administrație de la ,,Parcul Industrial Brazi” numai o singură 

persoană era numită definitiv, restul, patru membri au fost provizoriu. Societatea a 

organizat procedura de selecție a noilor administratori. S-a încheiat raportul și trebuie 

supus aprobării dumneavoastră numirea Consiliului de Administrație, din lista scurtă.  

 Domnul director... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, noi îi mandatăm. 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Îi mandatăm. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

 Noi îi mandatăm. Noi nu aprobăm.  

 Dumnealor au obligația, din lista scurtă, să aleagă.  

 

 Dna Livia Barbălată 

 Domnul director este aici. Dânșii au organizat procedura de selecţie... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Sunt patru locuri vacante cu patru candidaţi. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am explicat eu. 

 Sunt patru locuri vacante cu patru candidați?  

 O să aveți o misiune dificilă, îmi dau seama. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Avem aici pe membrii AGA. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Necula, vă rog! 

 Apoi urmați dumneavoastră. 

 E mai în vârstă, nu de alta. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Domnule președinte, având în vedere că eu și cu domnul coleg, Horia Toma, 

suntem în AGA la ,,Parcul Industrial Brazi”, vă dați seama, știm cu toții foarte bine care 

a fost procedura. Chiar i-am hotărât, pe cei doi, adică pe doamna Saulea și pe domnul 

Puiu Neagu, să se ocupe de această selecție. Problema este că sunt niște mici 

inadvertențe pe aici, în ceea ce privește raportul.  Raportul pe care îl avem în față cu 

toții. De exemplu, spune: pentru evaluarea Declarației de Intenție, Comitetul de 

nominalizare a stabilit prin coroborare cu Scrisoarea de Așteptări - punctarea cu note de 

la unu la cinci. Pentru evaluarea Declarației de Intenție, aceste note, dându-se 

următoarele criterii, și nu are rost să le mai citesc, sunt șase criterii. Punctajul obținut la 

evaluarea Declarației de Intenție reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate 

criteriilor de evaluare, și acum: sunt patru persoane care au fost evaluate: Jianu, Dicu, 

Iordache Vasile și Negulescu Ovidiu.  

 Spuneți-mi și mie cum s-a ajuns la punctajul maxim de 63,5? Dacă notele se dau 

de la unu la cinci.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Nușa! 

 

 Dna Elena Ion 

 Procedura aceasta de selecţie... 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 ,,E fără TVA”, am înţeles. Mulțumesc. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu știu cine v-a răspuns? 

 

 Dna Elena Ion 

 Domnul Meşca. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Meșca? 

 Spiritual ca de obicei, domnule director. 

 Doamna Nușa! 

 

 

 Dna Elena Ion 

 Procedura aceasta de selecție are două etape.  

 În prima etapă, se analizează dosarul profesional al candidaților și se creează așa 

numita ,,listă lungă”. Şi aici am avut patru dosare, patru admiși, la lista lungă.  

 A urmat etapa a doua, aceasta cu Scrisoarea de Intenție, Scrisoarea de Așteptări a 

Autorității și Declarația de Intenție a fiecărei persoane. Acel punctaj este constituit din 

adunarea punctelor obținute la dosar cu acea medie de cinci...  

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Aritmetică. Media aritmetică. 

 

 Dna Elena Ion 

 Media aritmetică a criteriilor de unde se putea obține maxim cinci. S-au adunat 

acele 43 de puncte, 46, 47 de puncte de la evaluarea dosarului, cu acea medie...  

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Tocmai asta ați omis să scrieți aici, dar nu contează. Important este că am 

descifrat până la urmă, am deslușit acest mister.  

 

 Dna Elena Ion 

 Toți sunt admiși, nu contează punctajul, toți îndeplinesc criteriul. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Am văzut că... 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Iar dumneavoastră primiți din partea noastră, în urma votului, mandat, pentru a-i 

selecționa sau nu.  

 Dacă cumva... 

 

 Dna Elena Ion 

 Să-i valideze sau nu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să-i valideze sau nu. 
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 Dl Gheorghe Necula 

 Bănuiesc că doar să-i validăm?! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din cei patru, poate unul dintre acei candidați nu considerați dumneavoastră că s-

ar preta pentru a ocupa acea funcție, și alegeți doar trei din cei patru.   

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Și mai plătești o dată la ziar.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Apoi se reia procedura pe 109 din nou... cu firmă care să selecționeze dosare, care 

să facă această listă scurtă.  

 

 Dna Elena Ion 

 Şi în afară de punctajul obținut trebuie cel puțin doi care să fie cu studii 

economice sau juridice și maxim unul din CA să fie reprezentantul care lucrează într-o 

instituţie publică. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Am înțeles asta.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și nu este o regulă să fie jurist... economice sau juridice. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 O să ajungem într-o ședință următoare, bineînțeles, să validăm ceea ce Comitetul 

de Nominalizare și-a asumat răspunderea pentru așa ceva.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu. Noi vă dăm mandat și dumneavoastră alegeți. Nu mai există nicio altă 

ședință. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Bine era dacă aveam niște norme metodologice.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Răspunderea este a dumneavoastră și a domnului Toma. Dacă îi veți nominaliza 

și vor aduce în sapă de lemn, că oricum e în sapă de lemn Parcul Brazi, o să răspundeți 

direct de ceea ce aţi făcut. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Deci tot noi răspundem. Ei aleg și noi răspundem.  

 Am înțeles. Vom mai avea discuția aceasta. Eu propun că... Domnul Horia Toma 

să mai stăm puțin de vorbă vis-a-vis de acest lucru. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnilor, noi vă mandatăm.  
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 Noi vă dăm dreptul. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Am înțeles. Dumneavoastră ne mandatați. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu vă dăm obligativitate.  

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Dacă și colegul meu mai are ceva de spus, cu dragă inimă. 

 

(Domnul consilier județean Viter David Andrei s-a retras de la lucrările ședinței) 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulţumesc. Domnul Cristian Dumitru, vă rog! Îmi cer mii de scuze! 

 Erați înscris. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Voiam să întreb dacă cele șaizeci și un pic de puncte pe care le-au obținut toți 

patru - parcă au fost așa toți pregătiți să aibă șaizeci și un pic de puncte -, sunt din 100? 

 Adică care era maximul pe care puteau să-l aibă? 

 

 Dna Elena Ion 

 În funcţie de criteriu. 43,60 la proba de dosar și  5 la proba aceasta de...  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Și fac 48. Până la 63?  

 

 Dl Gheorghe Necula 

 E chestie de matematică  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Eu înțeleg ca la școală:  din nota 10, care au avut să ia nota 10, au luat doar 6,3. 

Eu cam așa știu că sunt lucrurile acestea. 

 

 Dna Elena Ion 

 Există o Hotărâre de Guvern pentru cum se face această selecţie... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Bun. Care era maximul pe care puteau să-l obțină? 

 

 Dna Elena Ion 

 În funcție de criteriile alese pentru studierea dosarului... Nu mai am în faţă 

materialul. Nu m-am ocupat eu. Este o colegă din subordine cu care am discutat – 

doamna Saulea Gabriela. În funcie de... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Maximul cred că este stabilit prin lege.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Putem să facem noi punctajul. Dacă doream maximul să fie 7, 8, 9 sau 10. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Era foarte interesant, pentru că discutăm de o societate a Consiliului județean. 

Discutăm de o societate a Consiliului județean care de ani buni are diverse probleme, nu 

are rost să le discutăm acum pentru că fiecare din noi le știe foarte bine...   

 ...Dacă mă lăsați și pe mine să vorbesc ar fi foarte bine și atunci am putea să ne 

înțelegem pentru că am avea un dialog! 

 Cred că ar fi fost foarte interesant, sau ar fi fost interesante câteva aspecte pe care 

am vrea să le ținem cont pentru celelalte Consilii de Administrație dacă le mai avem 

pentru numirile acestea.  

       O dată, ar fi fost interesant să știm, cum am spus puțin mai deverme, care era un 

punctaj maxim, ca să știm și noi cam la ce nivel sunt reprezentanții în Consiliul de 

Administrație ale acestor societăți.  Şi era interesant să știm: din 10, din 7. Poate că era 

din 70 de puncte și atunci 63 de puncte înseamnă că sunt oameni chiar bine pregătiți și 

vor duce Parcul Industrial în câteva luni de zile acolo unde ar trebui să fie. 

 Alt aspect pe care aş vrea să-l subliniez: nu știu prin ce criterii cei doi colegi ai 

noștri - bine că nu sunt în postura lor - ar putea să selecteze din cei patru, pe patru 

locuri, patru candidați și nu are rost să mai continui. 

 

 Dna Fabioara Ionescu 

 Printr-un interviu. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Interviul a fost deja stabilit.  

 

 Dna Fabioara Ionescu 

Nu, cu AGA. 

 

Dl Cristian Dumitru 

 Le urez succes!    

 Și iarăși foarte interesant, pentru că discutăm de o societate a Consiliului 

județean, cred că ar fi fost foarte Ok, foarte normal, și astăzi să fi fost prezenți aici, în 

momentul în care noi le dădeam girul colegilor noștri în anumit fel să... 

 Ar fi fost foarte Ok ca ei să fie prezenți în ședință să-i vizionăm.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamna Nușa, întrucât mai avem un punct pe ordinea de zi, puteți să solicitați  

colegei ca să vedem... 

 

Dna Elena Ion 

Să aducă cele două tabele ca să puteţi să identificaţi... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ar trebui totuși să-i spuneți domnului consilier că există un prag minim - minimul 

îl știm - sub care dacă nu îl îndeplineau, erau eliminați.  
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 Dna Elena Ion 

 La aceasta trebuie să mă uit... Minimul era 40,3 și maximul era 64,25. 

 Vreau să vă să vă aduc dosarul să vedeți cum sunt. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Şi să vedeți cifrele exacte. 

 Maximul, din ce știu eu, s-ar putea să nu știu cu exactitate, de 100%, 65 era 

maximul.   

 Continuăm cu următorul punct și revenim când avem acest dosar. 

 Suntem în timpul programului, până la 16:30. 

 Doamnă, întrucât proiectul numărul 12 este promovat de dumneavoastră...  

 Iar în privința transparenței... să vă spun ceva: ați făcut parte foarte mult timp din 

cadrul Consiliului local. Acolo se proceda așa? 

 

Dl Cristian Dumitru 

Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Veneau membrii CA-ului propuși? 

 

Dl Cristian Dumitru 

 Da, foarte mulţi. În mandatul 2008-2012 i-am chemat. Că nu veneau de fiecare 

dată, asta este altă problemă. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Da, nu e normal. Atunci AGA ce responsabilităţi mai aveau?! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aici este problema că AGA are responsabilitatea să-i verifice. 

 

  Dl Cristian Dumitru 

 În mod normal ar trebui să plece de aici cu un mandat foarte creativ... îi votează 

nu îi votează, nu ştim. Şi am şi spus-o: nu ştiu ce ar putea... ca cei din să aibă o discuţie 

cu... pentru că a fost o comisie care i-a evaluat... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și o firmă de consultanță.  

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Şi o firmă de consultanţă care i-a evaluat. Şi un punctaj... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Expertul pe care l-am... 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Tocmai asta a fost ideea: ca să nu plătim o firmă de consultanță am ales expertul 

și spunem noi că și-a făcut treaba bine, dar numai că există anumite lacune care ne pun 



34 
 

semnul întrebării la această alegere... Există! Și până se rezolvă lacunele acestea, nu știu 

ce să zic. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, continuăm cu proiectul nr. 12, expunerea de motive. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

  ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reparația Secției de 

internare și consultativă a Spitalul Raional Călărași”.  

 De fapt și de drept este vorba de un ambulatoriu al Spitalului Raional Călărași. 

Suma propusă pentru cofinanțare este de 36 mii euro. Proiectul de hotărâre este în baza 

legislației  în vigoare și este semnat de aproape toți membrii Consiliului județean. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă sunt comentarii la acest punct?  

 Vă rog! 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Aș vrea să spun următorul lucru: aceste proiecte au fost susținute de majoritatea 

consilierilor PNL. Noi respectăm opinia oricărui membru al consiliului și oricărui 

membru coleg - deci nu acuzăm.  

 Am fost și eu întrebat de ce susținem aceste proiecte. Sigur că sunt multe de făcut 

și în România și multe nu se fac nu pentru că nu ar fi bani, nu se fac că nu se fac.  

 Am intrat în acest proiect de multă vreme - privind susținerea și parteneriatul cu 

diverse regiuni sau localități din Republica Moldova. În momentul în care intri într-o 

acțiune din aceasta cu caracter oarecum istoric, cu niște obiective foarte importante, 

într-un context în care nu tu ai primul cuvânt, și vedeți ce se întâmplă în lume, este bine, 

așa cred eu, să ai pe termen îndelungat cel puțin un proiect - cât o fi el de mărunt, dar, 

de mic sau de mare, dar să-l urmărești cu stoicism, cu încăpățânare, poate până la urmă  

ajungi la liman, dar nu poți să începi ceva și să-l lași după aceea pentru că se crede că nu 

mai este interesant și de aceea noi susținem acest lucru.  

 Mulțumesc.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Şi eu vă mulțumesc.  

 Pentru mine și pentru colegii PSD chiar nu erau necesare aceste explicații, pentru 

că le-am înțeles din momentul în care ați semnat.   

 Am intrat în acest proiect inițiat corect de domnul președinte Mircea Cosma la 

acea perioadă, un proiect cu care dumnealui chiar se mândrește, pentru că este un patriot 

și un naționalist convins. Am considerat că este oportun, cu toții împreună, să 

continuăm aceste proiecte, în limitele decenței. 

      Acum nu vom aloca niciodată extraordinar de mulți bani către Moldova - noi 

neavând resurse financiare pentru a ne putea gospodări aici, pentru că am fi absurzi. 

Atâta timp cât și Guvernul României și președintele, domnul Klaus Iohannis, au girat 

astfel de proiecte și au încurajat, eu cred că și noi trebuie să mergem pe același drum, 

pentru că este un drum european al acestei țări.   



35 
 

 Că vor veni alături de noi, că nu vor veni, alături de noi, nici acest lucru nu cred 

că este foarte important. Important este că în anul 1918, acum o sută de ani, am fost cu 

toții sub același steag, stemă, imn.   

 Mulțumesc foarte mult, oricum! 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

 

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

,,împotrivă” (domnul consilier județean Răducanu Nicușor) 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu un vot împotrivă, proiectul a trecut.  

 Vă rog, domnule Neaga! 

 Avem ,,Diverse”, până vine doamna. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Am și eu o rugăminte. Și pentru că ne-a adus aminte domnul Răducanu, că noi 

toți am semnat un document referitor la Moldova, o rog aici şi public pe doamna 

Sfîrloagă, să ne facă și nouă o copie după documentul acela și să-l primim fiecare, să 

putem demonstra că am fost și noi părtași la începutul acela.   

 Vă mulțumesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este foarte corectă rugămintea dumneavoastră. 

 La ,,Diverse” dacă aveți subiecte de discutat, dacă nu... 

 Domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Mai am eu o problemă la Diverse. 

Nu știu, este o idee de-a mea, greșită, poate bună, nu știu. Nu am discutat cu 

colegii mei. Dacă tot am văzut că la cele trei proiecte s-au înscris 33 de consiliei 

județeni, la fel de bine am putea face, pentru imagine, încă o dată specific, pentru 

imagine, să facem și noi un proiect, ceva, că suntem împotriva numirii în administrația 

publică a celor care au dosar penal.  

 Nu iau de la USR. Este ideea lor, într-adevăr, dar tot pentru imagine am putea să 

facem și noi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să știți că în funcție publică, nu vorbim în funcție de demnitate publică... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 În funcție publică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...Funcționarul public, în momentul când începe anchetarea, este automat 

suspendat - doar ca să știți acest lucru.  

 Avem câteva cazuri în Consiliul județean.  
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Dl Nicușor Răducanu 

Toți avem. 

 

Dl Eugen Ionică 

 Am avut promis un Raport din partea Spitalului județean cu privire la activitatea 

...   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, vă rog, raportul! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Da, există. I l-am arătat domnului Neaga astăzi. Abia a sosit. O să facem o copie 

pe care o să o punem la dispoziția Comisiei de Sănătate. Îl veți găsi săptămâna aceasta 

la comisie.  

 

Dl Eugen Ionică 

 Mulţumim, dar era o promisiune... 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Era o datorie.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și dacă tot suntem la sănătate, să-mi aduceți aminte ceva legat de Județean și  

Maternitate.  

 Vă rog! 

 

 Dl Ion Ionică 

 Domnule președinte, dacă în urma calamităților care au avut loc în ultimele zile s-

a luat vreo măsură și la nivelul Consiliului județean, fiindcă sunt comune foarte rău 

afectate și nu prea văd că ne-am prea mișcat pentru a merge pe acolo să vedem dacă 

lumea are într-adevăr nevoie de ajutor sau nu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Ioniță, aici prezent, a lucrat cred că 24 din 24 pentru evaluarea 

calamităților, astfel încât să transmitem la Guvern, un Proiect de Hotărâre de Guvern,  

pentru a solicita sumele necesare remedierilor, reparațiilor...  

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Și astăzi sunt plecate două echipe pe teren.  

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă în cazul de față, dumneavoastră, domnule consilier, așa cum vă știu, puțin 

naționalist, vorbim aici despre Bertea, acolo unde podul dinspre Lutu Roșu a suferit 

destul de mult în urma ploilor venite în cursul săptămânii trecute. Domnul Ioniță deja 

avea proiectul.  
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 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Pe 23 am fost eu, pe 24 a fost domnul Chiroiu, o altă comisie astăzi. Nu știu dacă 

ajunge, dar e a treia... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Avem în vedere, cel puțin acest pod care este foarte important pentru cei 200 de 

cetățeni care stau în acea zonă și care, în acest moment, accesul către acea zonă se face 

pietonal. Noi avem proiectul, am avut demarată procedura de achiziție publică. 

 Domnule Ioniță? Am avut demarată procedura?  

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Nu s-au prezentat ofertanți pentru reparația de la... Acolo deja am întreprins... nu 

se poate demara achiziţia, de fapt negocierea pentru alegerea unei firmei care să vină să 

intervină, până nu se aprobă rectificarea de buget... 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Domnule Ionică, am și eu o rugăminte. Să știți că azi am votat această modificare. 

Banii pentru Bertea sunt prinși astăzi. Nu am putut demara procedurile până nu aveam 

sursa. Deci astăzi, după ședința de consiliu, noi rămânem să facem toate actele necesare, 

în așa fel încât să grăbim cât se poate de mult, dar să știți, chiar s-a fost pe teren, chiar s-

a vorbit cu domnul primar de câteva ori, dânsul a înțeles până la urmă aceste proceduri 

care sunt obligatorii.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, domnule Tudora. 

 

 Dl Dorin Tudora 

 Tot așa, primarul din Valea Doftanei a solicitat niște bani. Am înțeles că au fost și 

acolo probleme, în zona respectivă.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul primar de la Valea Doftanei a avut cinci captări afectate, o captare 

înseamnă 350 mii lei. A avut drumul către pensiunea ,,Atra” care avea o valoare de 34 

miliarde, 3 400 000 și  încă un drum de 2 000 000 lei.  

 I s-au aprobat din partea Guvernului suma de 2 400 000, pe Hotărâre de Guvern,  

în principal pentru cele cinci captări de apă și pentru o parte din drum. Aceasta a fost 

suma care a fost alocată. Suma necesară totală era undeva la 7 milioane lei.  

 Eu sper, și am vorbit cu dumnealui, a spus că se va descurca, mai ales că acele 

captări a reușit să le rezolve în mare parte din fonduri proprii și acum își recuperează 

banii. Vă dați seama că cetățenii acelei zone două trei zile au avut oprită apa și a 

constituit o mare problemă pentru acea comunitate.  

 Da, deci Valea Doftanei... Va veni și mâine dumnealui să vedem ce mai putem 

face să-i sprijinim. Măcar decolmatarea unor șanțuri care după aceste ploi deja sunt 

opturate complet, și noi sperăm să-l ajutăm. Deci toate localitățile care au venit și au 

solicitat ajutorul...  Şi Bătrâni a primit o sumă destul de importantă - două milioane și 

ceva de lei pentru repararea drumului... Cerașu a primit 900 mii lei.  

 Deci: Valea Doftanei, Cerașu, Bătrâni. Telega nu a primit, din păcate, și au avut  

și dumnealor... 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, domnule președinte, puteam să mai distribuim bani din banii Consiliului 

județean.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu. Aceștia sunt bani din fondul de rezervă al Guvernului care vin cu o anumită 

destinație specifică.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Corect, de acord, dar au cerut 30 milioane și i-au dat 14, da? 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect.  

 Separat de acești 14 au mai dat și pentru UAT-uri încă 11, direct.  

 Din ce v-am povestit eu: 2 400 000 la Valea Doftanei, 900 000 la Cerașu, 2 100 

000 la Bătrâni, avem... 

 ...Acestea sunt ale noastre, pentru DJ-uri. 

 Este un proiect... 

 Dacă vreți, vi le pot citi. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  E bine să aveți cunoștință, dar cred că ,,Observatorul Prahovean” a publicat deja...  

 Trebuie să citiți mai des presa! Vedeți. 

 Și pentru podul de la Breaza și Comarnic. 

 Domnule Ioniță! 

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Acolo calamitatea s-a produs după ce am primit noi sumele... Nu a fost prinsă în 

bugetul... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Weekend-ul trecut.  

 

 Dl Corneliu Adrian Ioniță 

 Doar că am prins acum la rectificare sume pentru o expertiză tehnică, care trebuie 

neapărat făcută, și o sumă mai mică pentru lucrările de reparații, care în funcție de 

concluziile expertizei o să am și o evaluare cam cât... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să știm exact cât ne costă pentru a veni să aprobăm în cadrul Consiliului 

indicatorii. Primul pas este expertiza.  

 Vă rog! 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Domnule președinte, dacă îmi permiteți! 
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 Referitor la aceste poduri care leagă Breaza de DN1. În perspectivă, noi trebuie să 

gândim că acele poduri  asigură accesul pentru Breaza. Din păcate, podul din partea de 

sud, jumătate este la Breaza, jumătate la Comarnic...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Așa este. 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 ...la Cornu. Mă scuzați!  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 La Cornu. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

 Cel din sud, iar cel din nord este pe teritoriul orașului Comarnic.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Comarnic, așa este. 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Ar trebui schimbată, din punct de vedere administrativ teritorial... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Spuneți! 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Nu știu când o să fie o nouă schimbare administrativ-teritorială și nu știu dacă noi 

putem să facem aceste schimbări teritoriale, dar acolo nu este normal ca să fie podul de 

care eu am nevoie, pe teritoriul orașului vecin, ținând cont că...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deservește ambele localități. 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 ...Este unul foarte restrâns, dar să știți că are... Dacă intrați prin nord, ați observat 

că sunt niște locuințe ale pietrarilor.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Pe mine mă deranjează că intrarea în orașul Breaza se face prin porțiunea aceea 

care este gospodărită de Comarnic și nu prea are, știu eu, atenție către acele case.   

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aș putea să vă răspund doar așa: podul, chiar dacă se află pe raza teritorial- 

administrativă a orașului Comarnic, podul este pod județean, pentru că este în 
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extravilanul orașului, cum și dumneavoastră aveți anumite porțiuni în extravilan și le 

administrăm noi, pentru că sunt încadrate ca drumuri județene.  

 Orice drum județean în interiorul orașului, în intravilan, trebuie reabilitat, 

întreținut de orașul respectiv, iar ce este în extravilan trebuie de autoritatea care îl are în 

proprietate, în speță, dacă este drum județean, Consiliul județean.  

 Revenind, oricum ar fi situația, faptul că se intră dintr-o localitate în altă 

localitate, nu putem să schimbăm: așa s-a intrat dintotdeauna. Decât dacă vreți să intrați 

dintr-un DN, frumos, unde intrați, și aveți un pod frumos, zic eu, care ar trebui, pe 

jumătatea dumneavoastră - nu știu dacă este intravilan -, să-l întrețineți.  

 Am înțeles. Eu cred că, în anumite situaţii, Cornu este un partener și am văzut 

lucrări bune făcute în Cornu. Cred că ați putea să aveți o colaborare să întrețineți acel 

pod. 

  

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Eu nu reclam, eu propun.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și care este propunerea? 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Propunerea aceasta este: să ținem cont în viitor la o viitoare organizare 

administrativ- teritorială ca acest spațiu să fie cedat orașului Breaza, pentru că el are în 

primul rând nevoie de gospodărirea acelui spațiu.  

 Nu e vorba numai de pod, este vorba și de gospodărirea de acolo, care aţi văzut 

cum arată și care deranjează întrucâtva intrarea într-o așa numită ,stațiune de interes 

local”.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stimate coleg, vă știu că aveți o minte echilibrată, şi ce ați propune după ce va 

trece sub autoritatea primăriei Breaza? Să demolați acele...? 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Nu asta e soluția, să demolezi.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și cum veți scăpa de acei pietrari? 

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Dar sunt soluții, nu? 

 Inclusiv legea impune să ai spirit gospodăresc asupra întregului spațiu și cel care 

e proprietar să aibă grijă de aspectul estetic.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și asta este adevărat. Trebuie să respecte niște norme.  

  

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 O gândesc în perspectivă, mai ales că dumneavoastră sunteți tânăr și gândiți spre 

binele județului.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 La cum merge Breaza acum și la cât de tânăr sunt eu, vă spun ceva: prefer să 

rămână la Consiliul județean, decât să ajungă la Breaza, pentru că Breaza s-ar putea să 

nu aibă din ce să întrețină acel pod, fără nicio supărare!  

 

 Dl Mihail Iulian Soiu 

 Știu că ați cedat, sau a fost o Ordonanța de Guvern prin care s-au suplimentat 

fondurile pentru a putea funcționa.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, așa este, dar vă spun: multe obiective ar trebui să rămână de interes județean, 

cele pe care județul chiar are posibilități să le întrețină sau după caz să le dezvolte.   

 V-aș ruga să revenim la întrebarea domnului, pentru că a fost interesantă. Nu am 

avut datele exacte, cifrele exacte, dar acum putem răspunde în cunoștință de cauză.  

 Ia, spuneți, doamna... 

 

 Dna Elena Ion 

 Pentru prima etapă maximul era 67,5 și minimul era 40,3 - pentru prima etapă. 

Pentru a doua etapă... 

 

 Dna Fabioara Ionescu 

 Mai multe criterii care duc la...  

 

 Dna Elena Ion 

 La obținerea acelui punctaj.  

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Vă rog să îmi daţi... 
 

Dna Elena Ion 

 Da, cum să nu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cred că v-a răspuns - 67 era maximul, iar dumnealor au 63. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Am înțeles. Problema este...  

 Domnule președinte, să nu mai revenim. Am înțeles despre ce este vorba. Hai să 

vedem ce facem astăzi, pentru că eu unul nu știu și propun și eu o amânare... nu ştiu să 

mă mai sfătuiesc cu domnul Horia Toma să vedem ce zice.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule primar, explicaţi-i colegului că noi vă dăm mandat. Când vreți 

dumneavoastră să luați decizia... puteţi să o luaţi peste o săptămână, peste o lună sau 

peste două luni. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Domnule președinte, în primul rând, aș vrea să fie foarte precis un lucru. Noi nu o 

să acționăm în afara mandatului pe care-l dă consiliul. Eu nu sunt specialist în resurse 
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umane, nu sunt specialist în management. Nici colegul meu, bănuiesc că nu se declară 

specialist în aceste lucruri - de aceea a fost creat un Comitet de selecție în care a intrat 

un membru al Consiliului de Administrație: om care cunoaște problemele societății - 

înțeleg că domnul Puiu Neagu este de câțiva ani buni membru în Consiliu de 

Administrație. Deci dânsul cunoaște mai bine decât mine problemele. De asemenea, este 

un specialist de la Serviciul de resurse umane, care a fost desemnat de către 

compartimentul dumneavoastră de specialitate. Să mă apuc eu acum să fac un 

supracontrol sau o supraverificare a ceea ce a făcut acea comisie, mi se pare absurd și 

lipsit de profesionalism.  

 Eu vă spun din start că refuz să mă apuc să mai reevaluez niște dosare ale unor 

candidați. În condițiile astea, înseamnă că această comisie a fost degeaba și atunci mai 

bine hotărâți reluarea procedurii, ca la DNA, şi asta este. Dar eu unul nu intenționez să 

mă apuc eu acuma să judec... Nici nu-i cunosc pe toți acei candidați, pe marea 

majoritate nici nu i-am văzut în viața mea. Nu pot eu acum să spun... Nu am competența 

necesară să decid acest lucru. Dacă Consiliul județean dorește să-i cunoască, este 

dreptul Consiliului județean. Mi se pare o propunere de bun simț - da, sigur -, dar de aici 

vreau să plec cu un mandat clar: îi numim sau nu-i numim! Nu lăsați la latitudinea mea 

sau a domnului această hotărâre, pentru că eu vă spun din start că refuz acest lucru.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Aș avea și eu două întrebări, pentru cei doi domni membri ai AGA. 

 În 2016, sunteți conștienți că ați făcut același lucru? Am o întrebare: Sunteți 

conștienți? Pentru că ceilalți membri au fost de către dumneavoasteă validați.  
 

 Dl Horia Victor Toma 

 Sigur că a fost atunci... a fost o altă conjunctură. Aici vorbim despre un concurs.  
 

 Dl Gheorghe Necula 

 Câți membri eram în AGA atunci? 
  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doi. 
 

 Dl Gheorghe Necula 

 Nu, cinci. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Tot doi erați. Și a doua întrebare:  
 

 Dl Horia Victor Toma 

 În 2016? 
 

 Dl Gheorghe Necula 

 Cinci eram, domnule președinte. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și a doua întrebare: ați spus că nu aveți studii... 

 Domnilor! 

 Dacă vreți, vă dau cuvântul! 

 Vă înscrieți frumos, civilizat și cu mare plăcere. Eu am spus că am două întrebări.  

Am adresat-o pe prima.  
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 Și a doua. Este puțin ironic ceea ce o să spun eu. Ați spus că nu aveți cursuri de 

management, dar dacă nu mă înșeală pe mine memoria și istoria, dumneavoastră, pe 

lângă faptul că ați fost primar al Ploieștiului, sunteți director, sau aveți funcția de 

inspector școlar adjunct, iar domnul Necula a fost director RAR atâta timp. Oameni mai 

competenți ca dumneavoastră să analizeze niște dosare de candidat, sincer...! Hai să 

spun că mai sunt colegi printre noi, nu știu, nu aș vrea să dau nume, pentru că aș putea 

să jignesc pe cineva, care ar putea spune că nu ar avea competențe să selecționeze din 

patru candidați, pentru patru posturi disponibile, niște persoane, dar dacă dumneavoastră 

considerați că nu puteți, putem să reluăm procedura, ceea ce înseamnă încă... Câte luni?   

 Doamna...?     
 

 Dna Elena Ion 

 Aceasta a durat 45 de zile, pe repede înainte... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă dați seama că Parcul nu are Consiliu de Administrație și nu poate lua nicio 

decizie?! Adică noi ne dorim să-l scoatem sau să-l...? 

 ...Bineînțeles că îi pot revoca... 

 Vă rog, domnule Tudora, ca a fost director! 

 Vă rog să vorbiți acum! 
 

(Doamna consilier județean David Simona și domnii consilieri județeni: Enescu Rareș 

Dan, Ionică Eugen, Ionică Ion și Meșca Darius Dumitru s-au retras de la lucrările 

ședinței) 
 

 Dl Dorin Tudora 

 Nu, dar proiectul scrie clar: noi doar mandatăm. Nici nu ne intră în atribuții. 

AGA, pe Lege, pe analiza conform Ordonanței 109-111, cu modificare, AGA aprobă, 

validează noul CA. E scurt. E simplă procedura.   
 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte, deci așa cum domnul Horia Toma nu-i cunoaște, nici noi nu-

i cunoaștem. Deci noi îi mandatăm ca dânșii să-și facă treaba, să-i cântărească, să-i 

analizeze și să-i pună sau să nu-i pună. Să funcționeze societatea!  

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Mulțumesc, domnule consilier, mulțumesc! 
 

 Dl Horia Toma 

 Bun. Şi atunci comisia aceea care a fost, aceea... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aş vrea totuși, tot pentru a înțelege pe îndelete situația, să mai citiți o dată acele 

nume că, nu știu, poate eu cunosc mai multă lume în județul Prahova, dar...    
 

 Dl Gheorghe Necula 

 Este vorba de Jianu Florin... 
 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 

 




