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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 30 octombrie 2018, ora 14,30 
 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 404 din 

26.10.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 32 

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

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

Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, 

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

Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Papuc Rodica Mariana, 

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

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

Adrian, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

 Au lipsit domnii consilieri județeni: Nistor Marian Tudor, Sepși Daniel, 

Soiu Mihail Iulian și Tudora Dorin. 

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

Adi Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii 

invitați: dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; 

dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dna Livia Barbălată, director executiv al Direcției patrimoniu; 

dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dna Luminița 

Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al 

Direcției economice; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv al Direcției 

servicii și achiziții publice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al 

Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciul resurse 

umane; dl Andrei Gabriel Tudor, directorul Societății ,,Ploiești Industrial Parc” S.A. 

și reprezentanții presei.  

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Ioana Rosenberg, 

Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului - Brăila; dna Elena Bădicu, 

Asociația pentru Protecția Animalelor ,,Prieteni fără Grai”; dna Iuliana Cornelia 

Burloiu, Asociația ,,Arca lui Norocel”; dna Ionela Alexandrescu, voluntar - activist 

drepturile animalelor; dna Saveta Bănila, cetățean; dna Georgeta Filipescu, cetățean; 

dna Olga Istrate, cetățean; dna Dana Marianti Zitti, cetățean; dna Iulia Fulgeanu, 

cetățean; dna Violeta Năstase, cetățean și dna Maria Tiță, cetățean. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Vă rog să ne ridicăm pentru Imnul de Stat! 
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      X 

 

 

     X                                         X 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc! 

 Avem 33 de consilieri prezenți din 37. 

 Pentru ordinea de zi, așa cum v-a fost ea transmisă, sunt probleme? Dacă 

nu, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi:  

 1. 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. 

 2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu localități din 

județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018 în 

vederea realizării unor obiective de interes public – inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale 

Consiliului județean Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna 

Olari în vederea realizării obiectivului „Construire trotuare, șanțuri și podețe, în 

comuna Olari, județul Prahova” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor bunuri imobile, 

din domeniul public al comunei Ceptura în domeniul public al județului Prahova – 

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

 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu 

Asociației Euroregiunea Siret – Prut – Nistru în imobilul proprietate publică a 

județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4  – inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

rectificat pe anul 2018 pentru Societatea ,,Ploiești Industrial Parc” S.A. – inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova, în 

calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România 

(UNCJR), aferentă anului 2018 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 
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 9. 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. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 1 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului 

județean Prahova pe anul 2018”. 

Doamna Grecu? 

 

 Dna Eliza Grecu 

Rectificarea bugetară constă în redistribuiri de sume între capitole și 

articole bugetare și între obiective de investiții, atât în cadrul bugetului județului, cât 

și în cadrul bugetelor unor instituții subordonate. 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 89/2018 privind derogarea de la 

prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, în sensul că se poate 

finanța din excedentul bugetar și cheltuieli de funcționare pentru susținerea 

sistemului de protecție a copilului și a centrelor persoanelor adulte cu handicap. 

Sumele disponibilizate de la cheltuieli de investiții, de la Muzeul județean 

de Artă Prahova și de la obiective de investiții s-au alocat la DGASPC Prahova 

concomitent cu retragerea unei sume care s-a alocat Direcției județene de protecția 

plantelor, Spitalului Obstetrică Ginecologie, Spitaluui Județean de Urgență. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

S-au mai alocat la Maternitate - 500.000 lei, la Spitalul Județean - 450.000 

lei, la Direcția de plante - 250.000 lei și pentru asocierea cu localități  - 730.000 lei. 

Acestea sunt modificările. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la 

vot. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Vă rog să se consemneze că nu particip la vot la acest punct. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, și nici doamna David Simona. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

(doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona nu au 

participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova 

cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova 

pe anul 2018 în vederea realizării unor obiective de interes public”.  
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La acest proiect aș vrea să fac eu un amendament, în sensul includerii în 

hotărâre a unor obiective la 3 localități, astfel: 

- la Dumbrava pentru obiectivul „Asfaltare străzi în satele Dumbrava, 

Zănoaga, Ciupelnița și Cornu de sus - faza de execuție” - 50.000 lei 

- la Scorțeni pentru obiectivul „Reabilitare vestiare Club sportiv Scorțeni 

-sat Bordenii Mari - etapa a II-a” - 50.000 lei  

- la Teișani pentru obiectivul „Reparații drumuri în comuna Teișani” - 

70.000 lei. 

Dacă sunt comentarii? V-am explicat aproape la toate punctele.  

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, acum un an de zile, acum doi ani de zile, ați spus că 

o să aveți o discuție cu primarii, ca să nu mai facă fel și fel de proiecte pe care nu 

sunt în stare să le ducă la efectuarea lor, la rezolvarea acestora, până acum. Nu este 

posibil să soliciți bani pentru a reface un pod și mai apoi, în toamnă să nu mai am 

posibilitatea și trec să fac asfaltările, asfaltări în comună. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este la punctul următor, la punctul numărul 3, și vă pot da câteva 

exemple: un domn primar, dar nu vreau să îi dau numele, chiar nu ar fi frumos, după 

ce am alocat în ședință banii, a venit în ședința pe care am avut-o ca și ordinară, la 

mijlocul acestei luni, a schimbat banii pentru altă lucrare, și acum îl veți regăsi 

modificând din nou. Eu ce pot să-i spun acestui domn primar, care a fost ales de 

către cetățenii localității, îi reprezintă. Pot să-i spun eu în vreun fel? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu, dar banii sunt dați de Consiliul județean, până la urmă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Propuneți să nu-i mai dăm? 

 

Dl Nicusor Raducanu 

Nu neapărat să nu-i mai dăm, dar în momentul în care faci o solicitare, nu 

este capabil să rezolve, apoi să luăm niște măsuri în Consiliul Județean ca să nu mai... 

Toată lumea va face lucrul acesta, să știți. Vine final de an, nu mai am posibilitate, 

bag la asfaltare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt situații și situații. Să știți că am discutat problema cu domnul primar 

de la Vâlcănești, care anul trecut a pierdut suma - nu a reușit să o cheltuie și am fost 

curios să văd de unde a avut această sincopă, știindu-l primar cu o experiență 

deosebită și un primar serios, din punctul meu de vedere, și a spus că dumnealui a 

atribuit lucrarea, dar constructorul nu a venit să lucreze: din cauza lipsei forței de 

muncă, din cauza faptului că nu avea dotarea necesară și anul acesta a revenit cu 
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solicitare pentru aceeași lucrare, spunând că de data aceasta va reuși să cheltuiască 

banii. Sunt situații și situații - nu pot să-i judec, decât în prisma faptului că banii 

aceștia rămân în excedentul nostru, al Consiliului, datorită, sau din cauza, din cauza 

mai degrabă - în această situație, am pierdut jumătate din ei, pentru că "Legea 

bugetului" ne-a scăzut jumătate din excedent. 

 Domnul Enescu, îmi cer scuze, dacă nu vă deranjez! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Am înțeles, dar știți că s-a dat Ordonanța de urgență acum, încât putem 

folosi banii din excedența anilor trecuți. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tocmai asta am făcut. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Așa că... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este un sprijin pe care, noi, îl oferim acestor localități - pe care... să știți 

că puteam să nu-l oferim, putem să păstrăm banii în bugetul propriu și să investim 

acești bani în diverse alte proiecte ale Consiliul județean. Am spus că dacă acest 

județ are sume excedentare, să îi sprijinim și pe dumnealor care nu au bugetele atât 

de mari pe cât și le-ar dori, și am spus că trebuie să vină cu proiecte. Am spus foarte 

clar prin contractul de finanțare, faptul că nu sunt finanțabile pietruirile - pentru că 

acela nu este tocmai un obiectiv care se poate vedea și anul următor. Am spus: stații 

de epurare, stații de tratare a apei, asfaltări, toate investițiile în infrastructură sau 

reabilitarea instituțiilor de cultură sau de învățământ, sunt prioritare, pentru că 

trebuie ca cetățenii să aibă parte de niște condiții normale de trai, dar nu pot să 

răspund eu, în numele lor, pentru greșelile pe care le fac.  

Fiecare își gestionează bugetul și adresele și solicitările cum cred ei de 

cuviință. Din punctul meu de vedere, faptul că nu reușește să finanțeze sau să 

inițieze o investiție și apoi vine cu solicitare de modificare, nu știu care sunt 

motivele, și din acest considerent, nici nu pot să-i critic. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da, Consiliul județean ajută în primul rând oamenii din satele respective, 

din comunele respective...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Oamenii sunt reprezentați de către edilii lor, pe care îi aleg o dată la patru 

ani. Eu nu vorbesc cu toți cetățenii, eu vorbesc cu reprezentantul lor. Reprezentantul 

lor ales... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Îi chemați dumneavoastră la început de an și rezolvați problema într-un 

fel. Ei vor avea la început niște proiecte. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră sunteți un diplomat, dar eu pot să vă spun într-o manieră 

mai puțin diplomată: pot să-i chem pe ai mei, pe-ai dumneavoastră, sincer nu îmi 

permit să-i chem, să-i trag de șireturi sau la răspundere... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Fac parte din Consiliul, din... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...iar unii dintre colegii dumneavoastră, credeți-mă, că nu au călcat în 

această instituție în ultimii trei ani de zile. Dacă vreți un caz - Pucheni, care mi-a 

fost și coleg, consilier județean. Despre ce vorbim aici? 

Domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Domnule președinte, îmi cer scuze pentru că am răspuns la un telefon 

important - sper să fie ultima oară. 

Fără să dau un drept la replică, aș răspunde eu, direct, domnule 

președinte. Da, vorbim cu primarii și o să le spunem să-și cheltuiască banii în mod 

coerent, cum trebuie, legal. Ține de, așa cum a spus și domnul președinte, de 

calitatea omului de a cheltui banii. Dacă acest primar, fără să spun și eu cine este, 

schimbă forma parteneriatului de la o lună la alta, înseamnă că o să ne trezim pe 28 

decembrie, când se va închide Trezoreria, că nu poate să cheltuiască banii, el, și alții 

încă vreo douăzeci, că restul, bănuim că o să cheltuiască. 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu sper că m-ați înțeles, și eu mi-aș dori să fie oamenii consecvenți în 

ceea ce înseamnă investițiile pe care și le doresc. Nu ține de mine neapărat, putem 

să aprobăm sau putem să respingem, să știți. Este o propunere ceea ce noi vă facem, 

în numele dumnealor, în urma solicitărilor pe care dumnealor ni le-au adresat. 

Putem să punem punct cu punct, dacă doriți dumneavoastră - chiar sunt 

deschis la această problemă. 

În privința amendamentelor, pentru că pe acestea vi le voi supune prima 

dată la vot, Dumbrava, Scorțeni și Teișani. Modificările mai sus menționate, produc 

efecte asupra capitolului bugetar după cum urmează: capitol 84 - plus 120 mii, la 

capitolul 67 - plus 50 mii. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul cu 33 

voturi „pentru”.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 
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Și acum, hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind 

modificarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului județean Prahova”.  

Exact ceea ce discutasem și aș vrea să le luăm în parte, pentru că mi se 

pare și corect să aveți cunoștință.  

La a) - schimbarea denumirii obiectivului ,,Sala festivități, sat Podenii 

Vechi, comuna Bălțești” - în ,,Reparații și extindere Sală festivități, sat Podenii 

Vechi, - împrejmuire, zid de sprijin, alei si parcări”. Consider că este aceeași 

investiție, doar că titlul se modifică. Corect?.  

b) - redistribuirea sumei de 250.000 lei, de la obiectivul  ,,Amenajare 

podeț peste râul Doftana”, pentru finanțarea obiectivului ,,Lucrări de întreținere 

drumuri locale prin așternere strat bituminos - comuna Bănești”.  

Am discutat cu domnul primar de la Bănești chiar sâmbătă, dumnealui a 

spus că licitația este în derulare. Din păcate, nu consideră că va reuși să o finalizeze 

până la sfârșitul acestui an - pentru că știți prea bine, 45 de zile, plus eventualele 

contestații și ca să nu piardă sumele alocate, a spus că ar vrea să fie redistribuită 

suma la ,,Lucrări întreținere drumuri locale prin așternere strat bituminos”, pe care o 

are dumnealui în derulare.  

c) - schimbarea denumirii obiectivului ,,Lucrări de îmbunătățiri pe 

drumuri DS2675 - Chiriță Constantin Iuda,  DS1455 - Pascu Casian și Chivu...”,  în 

,,Lucrări de îmbunătățire drumuri DS2675 - Chirică Ion...”- este aceeași lucrare, altă 

denumire, exact ca în titlul pe care îl are în proiect. 

  Și la comuna Lapoș, a treia oară - din Hotărârea Consiliului județean 

Prahova, pentru modificarea unor prevederi, în vederea realizării unor obiective de 

interes public, în sensul redistribuirii sumei de 70 mii de la obiectivul ,,Amenajare 

zid de sprijin cu gabioane, strada Liniei/bis - comuna Lapoș”, pentru finanțarea 

obiectivului ,,Reabilitare și extindere Școala cu clasele I-VIII, Lapoș, comuna 

Lapoș”. 

Acestea au fost modificările pe care dumnealor ni le-au solicitat, iar eu vi 

le propun spre aprobare. Dacă sunt comentarii? Consider că le-am făcut mai 

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

O abținere. 

 

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

,,abținere” (domnul consilier județean Nicușor Răducanu).  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă apreciez consecvența.  

Cu o abținere, proiectul a trecut. 

Vă mulțumesc foarte mult! 
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Proiectul nr. 4 - ,,Privind asocierea județului Prahova cu comuna Olari în 

vederea realizării obiectivului - Construire trotuare, șanțuri și podețe, în comuna 

Olari, județul Prahova -”. 

Aici, întâmpinăm următoarea situație: acest proiect are finanțare pe 

Programul Național de Dezvoltare Locală. Are nevoie de această asociere pentru a 

putea investi în drumul județean, noi necontribuind cu vreo sumă.  

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor 

bunuri imobile, din domeniul public al comunei Ceptura în domeniul public al 

județului Prahova”. 

Vă rog, doamnă! 

 

Dna Livia Barbalată 

Este o solicitare a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

care dorește să înființeze două locuințe protejate și un centru de zi, pentru cei de la 

Urlați. Sunt două imobile care au fost identificate în comuna Ceptura și pentru 

aceasta este nevoie de trecerea în domeniul public și apoi darea în administrarea 

Direcției... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

DGASPC pentru a obține fondurile europene. 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dacă se poate să ne spuneți și nouă care este profilul sau situația acum, a 

acestor două clădiri? 

Am văzut că e nevoie de solicitarea sau aprobarea Ministerului Educației 

pentru... 

 

Dna Livia Barbălată 

Ele figurează ca unitate de învățământ... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt doua școli închise. 

 

Dna Livia Barbălată 

...și este nevoie de schimbarea destinației. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Si avem nevoie pentru schimbarea destinației. 



9 
 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Mulțumesc! 

 

 Dl Toma Horia Victor 

 Aș vrea să intervin și eu, domnule președinte. O singură precizare: să știți 

că, în general, Ministerul Educației aprobă schimbarea de destinație pe o perioadă 

determinată. Maximul pe care l-a aprobat până acum Ministerul, este de 20 de ani. 

Deci, va trebui purtată o discuție în sensul acesta. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult! 

 Revenim la acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Proiectul nr. 6  - ,,proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință 

gratuită a unui spațiu, Asociației Euroregiunea Siret – Prut – Nistru, în imobilul 

proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul 

Republicii numărul 2 – 4”.   

 Doamna Sfîrloagă, ca reprezentant al Consiliului județean în Euroregiune. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Stimați colegi, Consiliul județean Prahova, a preluat președinția 

Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în urma alegerilor care au avut loc în luna august. În 

aceste condiții, trebuie modificat statutul, în sensul în care sediul Asociației 

Euroregiunii se mută la Ploiești... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 De la Iași. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 ... de la Iași se mută la Ploiești. Pentru aceasta, este nevoie să depunem la 

Tribunal, dovada că există acest sediu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă sunteți de acord? Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult! 
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Proiectul nr. 7 la ordinea de zi  - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea ,,Ploiești 

Industrial Parc” S.A.”.  

Am invitat în sală pe domnul director și pe doamna director economic. 

Dacă doriți să le adresați întrebări sau dacă doresc să ne prezinte puțin în ce constau 

aceste modificări ale bugetului. 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Domnule președinte, doamnă și domnule vicepreședinți, onorați 

consilieri. Dacă este posibil să intrăm pe nota de fundamentare care, după părerea 

mea, fără lipsă de modestie, aș zice că este analitică. Forma tabelară nu spune mare 

lucru în momentul acesta și nici nu aș vrea să vă plictisesc cu elementele necesare.  

Dacă sunt întrebări privitoare la capitolele respective, cine le-a parcurs cu 

atenție - nota de fundamentare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Presupun că aveți și aprobarea CA-ului și...? 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Au trecut prin toate elementele necesare, reprezentanții AGA... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta voiam să vă întreb. 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

... au fost informați... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au fost informați? 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

... au fost informați. 

Dacă sunt întrebări, răspund la orice, domnule președinte. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule director... 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Care este situația Parcului Bărcănești? 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Puteam să spun de la intrare că o să mă întrebați, domnule consilier.  

Vreți părerea mea sinceră? 
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Dl Nicușor Răducanu 

Da. 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Este ultima prioritate a noastră - și vă spun și de ce - pentru că, în 

momentul în care o corespondență în venituri are și o corespondență în costuri - 

deci obții venituri, dar are și corespondență în costuri -, câteodată se întâmplă să ai 

corespondență în costuri, dar nu mai ai venituri.  

Noi am cheltuit deja pentru niște elemente privitoare la..., după studiul de 

soluție de la Electrica am cumpărat elemente pentru funcționarea celor două 

societăți, care ocupă 3,33% din total Parc, o cantitate de capital bănesc mai mare 

decât cea pe care o obții la finele anului ca redevență. Nu putem ca la fiecare 1800 

m cerere, 5000 m, 6000 m, 1500 m, 500 m să poți să faci același lucru, ca la un 

moment dat să ne trezim că o să consumăm... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Că o să investim mai mult decât consumăm. 

 
Dl Andrei Gabriel Tudor  

Mulțumesc, domnule președinte! Mi-ați luat vorba din gură. 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 

Solicitările din acest moment pentru Parcul Bărcănești sunt pentru 

suprafețe mici de teren. Noi ne dorim investitori mari, care să ocupe suprafețe mari 

și pentru care să investim puțin. 

 
Dl Andrei Gabriel Tudor  

Domnule președinte, vă răspund imediat. O politică investițională pe 

costuri, deci repet, nu investițională, deci pe costuri, deci nu pe altceva, pe costuri, 

pentru că acel Parc va trebui adus într-un stadiu Greenfield adevărat - cu elemente, 

cu caniveau-ri..., cu porți de beton, cu… Acuma ne...  

Deci, cei doi colegi ai mei prezenți în sală, și colegii dumneavoastră, vă 

pot spune că avem la Mizil deja..., mai multe solicitări care vor ocupa toată 

cantitatea disponibilă pe care o avem. În momentul acesta plus... 

 
Dl Bogdan Andrei Toader 

Din acest motiv, Mizil-ul și Ciorani-ul, sunt prioritare în detrimentul... 

 
Dl Andrei Gabriel Tudor  

În detrimentul Bărcănești.  

Mă iertați acum, dar nu este o prioritate pentru ce avem noi de făcut și cu 

avizul dumneavoastră, vă rog să îmi iertați.... 
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Dl Nicușor Răducanu 

Concesionarea aceasta a crescut foarte mult veniturile și cheltuielile, dar, 

la un moment dat, va veni o vreme când va trebui să hotărâți ce veți face, iar situația 

de la Bărcănești nu este prea roz. 
 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Domnule consilier, cu tot respectul, în momentul în care cineva a făcut un 

PUZ inițial, care mi-a fost predat în mână, la un T zero, gândindu-mă că nu știu ce 

să o să fac cu el și nu putem să-l modificăm la fiecare investitor care va veni, pentru 

că PUZ-ul acesta, în momentul în care va venit cineva, fie cu 30 hectare, fie cu 15, 

fie cu 16 - nu putem să modificăm tramele stradale sau pietonale, după cum vrea 

fiecare în parte.  

Dacă mă uit foarte bine, doamna Iatan este în sală și știe foarte bine 

discuția noastră anterioară și știm despre ce este vorba. 

Încă o dată vă răspund - ultima prioritatea a noastră este Bărcănești-ul, cel 

puțin pe mandatul pe care îl gestionez eu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnul consilier, Ciolac! 
 

Dl Dan Ciolac 

Domnule președinte, stimați colegi, eu sunt membru în AGA, la ,,Parcul 

Industrial Ploiești”, am bătut, am luat la picior toată zona, așa numită ,,Parcul 

Bărcănești” - nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost pe acolo - am fost și cu 

oameni de la municipiu, am fost și cu colegi din Consiliul județean, cu câțiva, cu 

domnul director. Vă aduceți aminte că atunci când s-a luat decizia să se treacă 

această zonă la ,,Parcul Industrial Ploiești”, am spus că vom lega un pietroi de gâtul 

Parcului.  Așa este! Este o zonă destul de greu de reabilitat, dar sunt convins că în 

timp se va rezolva și acest subiect. 

Dacă îmi permite domnul președinte, l-aș ruga pe domnul director, să ne 

spună două vorbe despre spațiul de arhivare. Eu v-am mai spus acum câteva 

ședințe... 
 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Profit de ocazie și vă mulțumesc frumos domnule consilier...  

Încercările noastre au fost, nu fără final, însă chintesența creării acestei 

clădiri - depozitare arhivă - a fost dată cu celeritate pentru instituțiile din cadrul 

Consiliului județean și asimilate acționarului. Nu știu, mă rog! Direcția de plante, 

poate și Istorie, poate... Nu am avut niciun feedback. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Consiliul județean și instituțiile subordonate. 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

 Într-adevăr, din discuțiile pe care le-a purtat cineva cu doamna secretar, 

am înțeles că nu există cadru juridic pentru așa ceva.  Nu știu! Vom vedea, vom 

studia.  
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Deocamdată, vreau să vă informez că nivelul de ocupare este, eu vă spun 

acuma în cifre reale... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Fără lipsă de modestie. 
 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Nu, nu. Mă rog, cum vreți. 

Cel puțin un șir, care se ridică până la 11 metri, este undeva la 11% din 

total arhivă. Are 11 km, iar clienții pe care îi avem, sunt toți privați. Toți. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă pot spune, cu siguranță, că dacă va exista un moment, când noi vom 

avea disponibilă arhiva pentru a o aduce la dumneavoastră și nu vom găsi loc, vă 

vom propune noi să extindeți arhiva. Stați fără griji! Deci propunem noi să extindeți 

dacă cumva nu mai găsim loc. 

 

Dl Andrei Gabriel Tudor  

Domnule președinte, nu am abandonat nici relația cu UAT-ul local, cu 

Consiliul local Ploiești. Mă rog, Consiliul local are altă atitudine, are altă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Revenind la proiectul de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu...? 

Vă rog, domnule Enescu! 

 

Dl Rares Dan Enescu 

Domnule președinte, eu nu particip la vot. Vă rog frumos să se 

consemneze. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu mențiunea că la acest punct de pe ordinea de zi, cei doi colegi, Enescu 

Rareș și Stoian Sorin, nu participă la vot, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 31 voturi 

„pentru”(domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Stoian Sorin George nu 

au participat la vot).  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 

județului Prahova, în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene 

din România (UNCJR), aferentă anului 2018”. 

Dacă sunt comentarii la acest proiect? 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”.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de 

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale”. 

Sunt 2 licențe pentru ABATTI ALEXANDRESCU ȘI ATALIA – 

TRANS. 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

Să se consemneze că eu nu particip la vot la acest punct.  

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate, fără 

participarea domnei Papuc. 

 

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

(doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum, amendamentul pentru proiectul de rectificare de buget de la 

punctul 1, având în vedere amendamentul pentru parteneriate, privind asocierea 

județului Prahova cu localități din județ, precum și alocări de sume din bugetul 

județului Prahova pe anul 2018,  și se propun următoarele influențe în structura 

cheltuielilor bugetului propriu: 

-  Cap. 51.02. - „Autorități publice și acțiuni interne”: - 170,00 mii lei: 

   Titlul 20 - „Bunuri și servicii” : -170,00 mii lei 

   Alineat 20.30.30 - „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”: - 170,00 mii lei  

- Cap. 67.02. - „Cultură, recreere și religie”: + 50,00 mii lei: 

   Titlul 20 - „Bunuri și servicii”: + 50,00 mii lei 

   Articol 20.19 – „Contribuții ale administrației publice locale la 

realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau 

contracte de asociere”: +50,00 mii lei 

- Cap. 84.02. - „Transporturi”: + 120,00 mii lei: 

  Titlul 20 - „Bunuri și servicii”: + 120,00 mii lei 

  Articolul 20.19  - „Contribuții ale administrației publice locale la 

realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau 

contracte de asociere”: +120,00 mii lei. 

Vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Fără participarea la vot a doamnelor Ardeleanu Georgiana și David Simona. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul cu 31 

voturi „pentru” (doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David 

Simona nu au participat la vot). 




