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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 16 iunie 2020, ora 15,00  

 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 184 din 12.06.2020 a 

președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 28 consilieri județeni: 

Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, 

Bellu Claudiu Mihai, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru Mihaela 

Carmen, Enescu Rareș-Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai-Viorel, Ionică Adrian, Lungu 

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

Nică Justinian Feodor, Papuc Rodica-Mariana, Petcu Monica, Pîrvu Ionel, Răducanu 

Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia-Victor, Tudoran Lorin-

Gabriel și Viter David-Andrei. 

 Au lipsit domnul Pătrașcu Vasile, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, și 

următorii consilieri județeni: Popovici Elisabeta, Chelan Gabriel Bogdan, Ionică Eugen, 

Nistor Marian-Tudor, Pințoiu Toma, Tomoșoiu Adrian și Tudora Dorin. 

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

secretar general al județului Prahova. 

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

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

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 

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

Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Corneliu Adrian Ioniță, 

directorul executiv al Direcției tehnice; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv 

al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane;  

dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, și dna Georgiana Bianca Radu, directorul Clubului Sportiv ,,Activ 

Prahova - Ploiești”. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Robert Adrian Stănescu, 

directorul executiv adjunct al Direcției servicii și achiziții publice; dna Silvia 

Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; dl 

Adrian Stoichiță, consilier la Compartimentul monitorizare servicii publice din cadrul 

Direcției servicii și achiziții publice, și dna Anca Mihaela Puie, juristul Societății 

,,Plopeni Industrial Parc” S.A..  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 

 

 

X 

X                    X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc, încă o dată, tuturor, pentru că ați dat curs invitației pentru această 

ședință extraordinară. Nu este de urgență, este doar extraordinară. 

 Sunt câteva proiecte care impuneau o ședință extraordinară. 

 Cu privire la proiectul ordinii de zi, dacă sunt propuneri? 

 Vorbim de cele 5 proiecte care v-au fost transmise și aș vrea să vă propun două 

modificări. Prima ar fi suplimentarea ordinii de zi cu proiectul nr. 6 -,,Proiect de hotărâre 

privind aprobarea modificării și completării normelor financiare pentru activitatea 

sportivă a Clubului Sportiv „ACTIV PRAHOVA-PLOIEȘTI”” - proiect inițiat de către 

subsemnatul. 

 Iar primul proiect de pe ordinea de zi aș vrea să îl retrag, ca și inițiator. V-aș 

explica,este o explicație de vreo treizeci și ceva de minute, dar o să-l reinițiez într-o altă 

ședință, atunci când Primăria Ploiești va veni cu mai multe informații și când noi vom 

avea gata proiectul de transfer al CET-ului către Primăria Ploiești. Suntem foarte 

aproape... Dacă nu mă înșel,doamna Livia Barbălată lucrează la intabulare. 

 

 Dna Livia Barbălată  

 La intabularea clădirilor din centrală și a terenului din afara orașului, de la ieșirea 

de la Brazi până la intrarea de la Podul Înalt. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, vom încerca predarea, ceea ce sperăm noi că se va întâmpla în cel mai scurt 

timp posibil. 

 Domnul Necula, vă rog! 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Aș fi vrut să facem totuși niște precizări vis-a-vis de contractul care este între 

Veolia, ca să știe și colegii noștri, contractul dintre Veolia și Consiliul județean, în care 

Parcul Industrial Brazi, pe teritoriul căreia se găsește această instituție, nu face parte din 

contract. Deci Parcul Industrial nu face parte din contract. 

 Și tocmai asta ar trebui să discutăm, chiar, dacă se poate... L-ați retras, am înțeles. 

Este foarte corect. Dar aș vrea ca totuși, pentru data viitoare, să lămurim de acum niște 

probleme... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, vă rog! 

 

 Dl GheorgheNecula 

 Să lămurim de acum niște probleme, cât de cât esențiale, ca să știm cu toții ce avem 

de făcut. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. În ce sens?  

 Da, cu mare plăcere! 

 

 Dl GheorgheNecula 

 Când discutăm atunci... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, când discutăm atunci, să discutăm și... 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Există un sechestru pe Parcul Brazi? 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Există, tocmai asta vreau să spun acum... Dar când decideți să discutăm. La 

,,Diverse”... Sau dacă l-ați scos, punctul întâi, e clar că nu mai putem discuta... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu voiam... Dacă vreți putem să inițiem această discuție și dumneavoastră, ca 

inițiator, la ședința ordinară, care va fi sigur undeva în jurul datei de 25-27 ale acestei 

luni, și da, este o discuție amplă legată de Parcul Brazi, iar dumneavoastră... 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Nu voiam decât să punctez niște chestii pregătitoare, pentru discuția... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este foarte bine și să știți că, chiar am o informare destul de stufoasă, primită 

săptămâna trecută, legată, toată această informare, de acest subiect și de ceea ce se 

preconizează a se întâmpla în viitor, dacă nu luăm măsuri cu Parcul Brazi. 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Să știți că eu, cu domnul Horia Toma, am avut o amplă ședință acolo, inclusiv cu 

AGA, cu CA-ul, și concluziile pe care le-am tras nu sunt prea... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ,,Roz”. 

  

 Dl GheorgheNecula 

 ...,,Roz”. Nu sunt deloc ,,roz” și am fi dorit să purtăm această discuție de față cu 

colegii, să încercăm să luăm o hotărâre... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Perfect. 
 

 Dl Gheorghe Necula 

 Adică, într-un cuvânt: sechestru 90% pe terenul Braziului, Parcului Industrial. Mai 

mult de atât nu se poate. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Acesta este viitorul. Acum știu... 

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Viitor care ne acționează în judecată. Ne-a acționat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 



4 
 

 Dl Gheorghe Necula 

 Dar discutăm când decideți dumneavoastră. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Dacă sunteți de acord în primul rând cu suplimentarea, cu proiectul legat de 

sport, să intre pe ordinea de zi, în dezbatere? 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi, cu 

 29 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și cu retragerea proiectului nu trebuie să fiți de acord, pentru că inițiatorul este cel 

care decide acest lucru.  

 Atunci aș vrea să începem ședința noastră cu proiectul nr. 2, pe fosta ordine de zi... 

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 ...Ordinea de zi în totalitate. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să aprobăm ordinea de zi în totalitate. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 

 

 1. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului „Nu suntem 

singuri acasă!”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de 

proiecte „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți 

plecați la muncă în străinătate” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privitoare la componența 

Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv „ACTIV PRAHOVA-PLOIEȘTI” - 

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

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare de către SC „Plopeni Industrial Parc” S.A. - 

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

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico - economici aferenți investiției „Înlocuire arzătoare cu Nox redus la cazanul nr. 

5, CET Brazi” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

Județean Prahova.  

  5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării și completării normelor 

financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv „ACTIV PRAHOVA-

PLOIEȘTI” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 



5 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 2 (devenit proiectul nr. 1) - ,,Proiect de hotărâre privind pregătirea 

și promovarea proiectului „Nu suntem singuri acasă!”, în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020, apelul de proiecte „Program pilot de stimulare a participării la 

educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate””. 

 Domnule director, câteva cuvinte! 

 

 Dl Viorel Călin  

 Este o linie de finanțare deschisă și vrem să depunem și noi un proiect, în 

parteneriat cu Primăria Ploiești, care are evidența acestor copii cu părinți plecați la muncă 

în străinătate. După cum știți, noi am derulat și o campanie prin care i-am informat pe cei 

care plecau, ce demersuri legale trebuie făcute pentru acești copii și acum ne-am gândit 

că nu ar fi rău, cu acest milion de euro, pe care sperăm să-l obținem, să schimbăm un pic 

niște familii care sunt în această situație. Practic, pentru cel puțin 100 de copii, ne-am 

gândit să beneficieze de un sprijin, de un program de after school,consiliere și ce alte 

servicii mai au nevoie, ca să depășească această perioadă cât nu stau cu părinții. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul este foarte bun.  

 Ați avut discuții cu Primăria Municipiului...? 

 

 Dl Viorel Călin 

 Am avut. Consiliul local a emis deja o hotărâre în acest sens.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect, trebuia adăugat acest lucru. 

 

 Dl Viorel Călin 

 Va fi un parteneriat...O cofinanțare de 2% din... 10 mii euro ar fi din partea noastră 

și 10 mii euro din partea lor. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Foarte corect. 

 

 Dl Viorel Călin 

 Se va derula pe o perioadă de 3 ani finanțarea și după aceea este vorba de o 

sustenabilitate de cel puțin un an, care pentru noi nu înseamnă absolut nimic, din punct de 

vedere financiar, având în vedere că vom lucra prin colegii de la Direcție... Partea de 

finanțare, pentru acest an, îi revine Primăriei Ploiești. 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Mulțumesc foarte mult! 

 Un singur lucru aș vrea să vă întreb. 

 Aveți mască? 

 

 Dl Viorel Călin 

 Da. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este obligatorie în spații publice, deocamdată! 

 

 Dl Viorel Călin 

 Ca să fiu mai bine înțeles. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu vă înțelegeam perfect, și cu mască. Mulțumesc! 

 Întrebări? 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte! 
 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, domnule Neaga! 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Am eu o întrebare. Ar putea fi extins acest program și cu alte localități? 

 

 Dl Viorel Călin 

 Ar putea fi extins, dar ne-am orientat la Primăria Ploiești, pentru că are un număr 

destul de mare de copii în evidență - peste 500 de copii -, și beneficiarii vor fi cam 100. Și 

ca să fie mai ușor de... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Întrebarea domnului Neaga are o logică totuși.  

 Da, v-ați orientat. Dar puteți să întocmiți încă un proiect sau încă un alt proiect, să 

fiu mai corect în exprimare, cu un alt UAT, gen Mizil, sau unde sunt foarte mulți copii, la 

fel, foarte mulți copii lăsați acasă de părinți, care au plecat la muncă în străinătate? 

 

 Dl Viorel Călin 

 Din păcate multe primării nu au o evidență foarte clară cu acești copii și s-ar putea 

ca primăria... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Poate ați putea să mai... Cred că... Cofinanțarea este destul de mică...Adică 20 mii 

euro, poate am reuși să-i susținem noi, cu acordul colegilor, la un alt viitor proiect. Sunt 

sigur că sunt localități unde poate chiar 20% din populație să fie plecată, iar acești copii, 

care rămân, ar putea să beneficieze de aceste servicii de consultanță.  

 

 Dl Viorel Călin 

 Numai că mai suntem implicați și în alte proiecte. Chiar ieri am semnat un contract 

de finanțare pentru alt proiect, în zona Vălenii de Munte - care tot așa este o zonă cu 

persoane mai defavorizate, în număr mai mare -, tot de un milion trei sute. Și ne implicăm 

și noi în destul de multe. Am putea să facem un efort, dar termenul de depunere este 25 

iunie.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 
 

 

 Dl Viorel Călin 

 Dacă mai apare ceva în perioada aceasta, noi oricum suntem interesați de orice fel 

de... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Mulțumesc foarte mult. 

 Alte comentarii la acest proiect de pe ordinea de zi? 

 Dacă nu, vă supun la vot. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este vorba despre pregătirea proiectului și promovarea... Nu alocăm sume 

deocamdată, dar atunci când va trebui să semnăm, va trebui să prevedem și acea sumă, vă 

dați seama, de 10 mii de euro, despre care domnul director ne-a spus. 

 Acesta era unul dintre proiectele care erau urgente, fiind termenul limită de 

depunere, pentru data de 25. 

 În aceeași măsură ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privitoare la 

componența Consiliului de Administrație al Clubul Sportiv ,,Activ Prahova-Ploiești”” -

proiectul nr. 3 (devenit proiectul nr. 2) 
 Este vorba de demisia domnului Tomoșoiu, așa este, și am spus că aștept din partea 

dumneavoastră o altă propunere... Cine își dorește să facă parte...? 

 La ședința precedentă, chiar dacă a fost înțeles greșit, domnul Enescu a spus că     

și-ar dori. 

 Vă mențineți acea declarație, domnule Enescu? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Dacă nu au nimic împotrivă, da, nu am o problemă. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă mai sunt alți colegi, dacă... 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Este tot fără bani... 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aceasta a fost gluma pe care a făcut-o atunci domnul Enescu, spunând că 

dumnealui nu are o problemă, chiar și în această manieră, nefiind... Și domnul Eugen 

Ionică a înțeles greșit, dar... 

 Știu că ați fost și în deplasări, domnule Rareș? Ați fost și în deplasări cu echipa... 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 M-am străduit... 
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 Dl Gheorghe Necula 

 Dar nu a fost, doar s-a străduit. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles.  

 Dacă nu mai există altă... 

 Aceasta era modificarea, da? 

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Da, să luăm act de demisie și...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Să luăm act de demisie, da.  

 ,,Se ia act de încetarea prin demisie a calității de membru al Consiliului de 

Administrație al Clubului Sportiv ,,Activ Prahova-Ploiești”, a domnului consilier 

județean Tomoșoiu Adrian.  

 Se numește domnul consilier Rareș Dan Enescu”. 

 Sunteți de acord, domnule Enescu? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Da, domnule președinte! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. 

 Altă propunere? 

 Nu mai există.  

 Atunci o să să supun la vot această înlocuire. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 O să ajung imediat la punctul nr. 6, să vă explic urgența acestui proiect. 

 Proiectul nr. 4 (devenit proiectul nr. 3) - ,,Proiect de aprobare a achiziționării de 

servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către SC „Plopeni 

Industrial Parc” S.A.” 

 Avem aici reprezentanta Parcului Industrial...  

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Puie Anca este numele meu. Sunt juristul societății și am venit să vă ofer 

răspunsuri, dacă aveți întrebări. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu știu că în fiecare an, noi avem un astfel de contract... 

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Noi avem deja un contract încheiat, dar pe dosarele cu ,,Ciuperceasca”.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Și având în vedere că proiectul de hotărâre și referatele care au stat în spate, au 

vizat strict dosarele cu ,,Ciuperceasca”, de aceea am dorit să venim cu o nouă solicitare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, tot pentru aceste dosare doriți... 

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Nu. Este vorba despre un control al Curții de Conturi, care a avut loc anul acesta, în 

perioada ianuarie-februarie, și în urma controlului Curții de Conturi, pe lângă faptul că 

am inițiat un dosar cu Curtea de Conturi, am fost...De aici... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ați contestat decizia? 

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Da, este contestată decizia. Și de aici au decurs și alte două litigii, probabil că vor 

mai fi și altele, cu unul dintre clienții Parcului. Este cel mai important client și problema 

este destul de spinoasă.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, cred că trebuie să ofer eu niște lămuriri suplimentare, colegilor. 

 În urma controlului Curții de Conturi, a fost sesizată o problemă legată de decizia 

CA-ului, la vremea respectivă. Vorbim de anul... 

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 2017. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 ...2017, an în care s-a prevăzut majorarea chiriilor. Automat, domnii de la Curtea 

de Conturi spun că ar fi trebuit actualizate contractele cu acea majorare prevăzută. În 

schimb, unii chiriași aveau contracte pe o perioadă de 20-30 ani. Și dumnealor, la 

contractele noi au prevăzut majorarea, la cele vechii, fiind în vigoare, nu au aplicat 

majorarea.  

 Curtea de Conturi a spus: ,,De ce nu ați prevăzut majorarea și la contractele 

existente?” Și aici vă spun ceva. Demersurile făcute de către Parc trebuia să fie 

următoarele: să-i convoace pe acei chiriași care aveau contracte pe 20-30 ani, da? Cum ar 

fi Bialetti, care este cel mai important client și care susține acest Parc... Și în urma 

discuțiilor stabileau, poate creșteau, poate nu creșteau cuantumul, pentru că un contract în 

derulare poate fi amendat în anumite condiții. Dar Curtea a zis că trebuia, domnii de la 

Parc au contestat și au spus că: ,,Noi am îndeplinit Decizia CA-ului, dar doar pentru 

contractele noi.” Și, bineînțeles, Bialetti a fost informat, și Bialetti a intrat, și el, în litigiu 

cu Parcul, pentru că nu dorește să plătească acea sumă pe care Curtea ar considera-o că ar 

fi îndreptățit să o ia Parcul. Cam aceasta este speța. 
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 Acum, sincer, eu sunt un om echilibrat și consider că odată ce am un contract, doar 

dacă intervin niște clauze de forță majoră sau se modifică anumiți indicatori ai pieței, care 

să influențeze contractul, atunci trebuie negociat, nu pentru că a spus CA-ul... 

 Bun, CA-ul, normal, dorește să aducă cât mai multe venituri la Parc, dar un 

contract cu un chiriaș foarte bun, negociat...  

 Când a fost negociat ultima oară? Înainte de 2017?  

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 În 2014 s-a făcut, dar și în decursul anilor, noi am mai încercat să facem actualizări 

ale prețului. Ei, imediat după... Deci, în ianuarie 2018 i-am chemat și am vrut să facem 

măcar o actualizare cu rata inflației, dacă nu sunt de acord cu această majorare de preț, și 

nu au fost de acord. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Rata inflației trebuia stipulată în contractul inițial, așa se face. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Faptul că vă doriți să faceți niște lucruri, este una, dar toate se fac în baza 

contractului. În contract scrie că se poate negocia, că se pot aduce modificări la contract? 

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Nu, nu scrie. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu știu acest lucru, dar problema este... A venit Curtea, a lăsat măsura și mi s-a 

părut normal să conteste. Și au nevoie de o reprezentare bună, fără supărare...!  

 De ce sumă este vorba? 

 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Până în momentul de față sunt vreo 700 mii lei. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ce a constatat Curtea ca și diferență. 

 Din 2017 până în 2020. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Problema este că o să plătim și consultanța juridică și... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Tot pierdem, bineînțeles! Și dăm banii degeaba. 
 

 Dl Ionel Pîrvu  

 Dacă contractul este dezechilibrat, vis-a-vis de piață, se poate discuta... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Da, dar cine a făcut contractul? 

 

 Dl Ionel Pîrvu 

 E istorie. Cine l-a făcut, l-a făcut. 
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 Dl Gheorghe Neaga 

 Nu e istorie. Îi chemăm și îi punem să plătească. 
 

 Dl Gheorghe Necula 

 Nu ajută. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Contractul este din 2002-2003, când s-a înființat Parcul inițial. 

 Dacă vreți să știți cât era în acea vreme metrul pătrat..., concesiune, vă spun eu. 

Avea un preț...Nu... Derizoriu, ar fi foarte mult. 

 Cât este? 
 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 0,3 euro pe metru pătrat la clădiri, 0,02 la teren.  

 

 Dl Dan Ciolac 

 Eu vreau să vă spun din nou și am spus-o de ani de zile: Parcurile Industriale au 

fost înființate pentru...  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Crearea locurilor de muncă, așa este! 
 

 Dl Dan Ciolac 

 Acesta a fost... 

 Întrebați șipe cel care a înființat... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, nu spune nimeni... La vremea respectivă a fost un pas bun făcut, pentru că am 

luat ce mai era în picioare din Uzină și s-a reabilitat... Și uitați că, acum, Bialetti are două 

sute și ceva de oameni... Câți? 300. 
 

 DnaAnca Mihaela Puie 

 Peste 200 de oameni.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Adică nu vorbim... Și totuși este serios...Chiria la timp, utilitățile la timp... V-am 

spus, este unul din principalii... 

 Da, domnule Bănică, vă dau cuvântul! Știu că știți, că ați fost acolo atâta vreme. 

Dacă vreți, vă rog! 
 

 Dl Alexandru Bănică 

 Deci s-a pornit de la 0,3 în 2003, acum este 0,85. Omul spune: ,,Domnule, acesta 

este abuz, ce faceți dumneavoastră!”.Și ne-a dat în judecată acum și pentru abuz.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 V-a dat în judecată pentru abuz, Bialetti? 
 

 Dna Anca Mihaela Puie 

 Deci Bialetti ne-a dat în judecată pentru... A contestat această factură de diferență, 

plus faptul că noi am... În urma controlului Curții de Conturi am majorat, am făcut un act 

adițional. Ei nu au fost de acord să-l semneze. Am majorat chiria de la cât aveau, la 0,85. 
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 Dl Ionel Pîrvu 

 Și pe ce bază ați emis factura? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pe baza raportului Curții de Conturi. De ce credeți că au emis o factură? Și Bialetti 

nu a vrut să accepte factura, cum este și normal, dacă mă întrebați! Am un contract, nu 

avem niciun act care să modifice contractul... Că aveți dumneavoastră o decizie a CA-

ului, este altceva.  

 Eu v-am explicat speța, ca să înțelegeți necesitatea unei reprezentări juridice 

adecvate. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Și necesară! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Acum, decizia este la dumneavoastră. Eu v-am explicat speța ca să o înțelegeți, ca 

să nu considerați că vor ei asistență juridică... 

 Dacă sunt...? 

 Vă rog! Vă ascult! 

 

 Dl Răducanu Nicușor 

 O problemă care nu are tangență, relativ, cu acest caz. Ați dat o hotărâre la un 

moment dat, pe care ați transmis-o…, că veți lua legătura cu toate parcurile industriale să 

ne trimită... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, eu am făcut... 

 Doamna Barbălată! 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Da. 

 

 Dl Răducanu Nicușor 

 Nu s-a ajuns nici acum, se termină mandatul, să avem o evidență, să știm și noi... 

Începând cu ,,Hidro”, începând cu Parcul Brazi, cu... Nu există această evidență. 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Ce evidență?  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 Evidență la... 

 

 Dl Răducanu Nicușor 

 Evidență la contractele juridice pentru care s-a solicitat această reprezentare 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Avem. Avem la toate.  
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 Dna Livia Barbălată 

 Sunt Hotărâri de Consiliu județean...  

 

 Dl Răducanu Nicușor 

 Deci fiecare Parc trebuia să aducă, fiecare parc trebuia să ne prezinte pentru ce se 

solicită această reprezentare și consultanță... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă spun așa: Hidro Prahova, pentru fondurile europene, pentru litigiile pe care le 

are la fondurile europene. Domnii de la Parcul Plopeni, pentru ,,Ciuperceasca”. Era până 

în acest moment, da? Acum a apărut și această problemă. Domnii de la ,,Brazi”, vă pot 

spune colegii dumneavoastră, pentru litigiul pe care l-au avut cu acea firmă, ,,Dalex”, 

care a pus sechestru pe o treime din parc. Iar la ,,Parcul Industrial Ploiești”, există? Nu 

există. 

 

 Dl Răducanu Nicușor 

 Aceste informații le știu câțiva, într-adevăr, dar trebuie să le cunoască toți, în 

cunoștință de cauză. 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Toate hotărârile de consiliu județean au avut în spate materialul la care făcea 

referire, pentru ce se solicită... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamnă, uitați, are și dumnealui dreptate în următorul sens: Puteți să faceți o 

informare, aveți termen până vineri, în care spuneți, Parcul, exact pentru ce litigii... Nu e 

foarte dificil, puteți să luați legătura telefonic cu ei și putem să i-o trimitem și pe e-mail, 

pentru ca, dacă data viitoare, poate domnul consilier dorește o dezbatere pe unul dintre 

subiecte, să știe ce s-a întâmplat în acea speță juridică, să putem să avem și acest lucru. 

Ține de transparență și e normal și ce solicită. 

 Domnule Enescu, vă rog! 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule președinte, cu tot respectul față de toți colegii, haideți să respectăm un 

pic regulamentul și să ne aplecăm…, cel puțin în ședințele extraordinare... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Enescu,...  

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 ...Despre subiectele de pe ordinea de zi și atât. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Enescu, suntem de 4 ani, aproape, împreună. Dacă tot am discutat toate 

subiectele posibile și imposibile, eu zic să continuăm până la final, așa ca niște colegi ce 

suntem și ne dorim să știm cu toții ce se întâmplă... 



14 
 

 Bun. Acum eu o să vă supun la vot pentru încuviințarea achiziționării de servicii 

juridice, de consultanță, de asistență și de reprezentare de către SC ,,Plopeni Industrial 

Parc”.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 3 abțineri. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 26 voturi „pentru” și 3 

,,abțineri” (doamna consilier județean Dumitru Mihaela Carmen și domnii consilieri 

județeni Necula Gheorghe și Răducanu Nicușor ). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 5 (devenit proiectul nr. 4) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Înlocuire 

arzătoare cu NOx redus la cazanul nr. 5, CET Brazi”.” 

 Primul proiect era un pic legat de proiectul nr. 5, dar așa cum am spus este un 

proiect destul de urgent. Noi avem niște termene pe care ni le-am asumat, în legătură cu 

ce trebuie făcut la CET-ul acesta. Sperăm să scăpăm de ele, dacă ne mișcăm mai repede 

cu intabularea... Oricum s-a deschis o linie de finanțare pe POIM și încercăm prin acest 

studiu să abordăm.... S-a deschis pe 15 iunie... Să abordăm acele fonduri pentru aceste 

arzătoare. Ele ar fi costat undeva la 12 milioane lei, dacă nu mă înșel... Cred că scria în 

raportul la prima hotărâre. Valoare totală inventar 12.310.000, da? Și încercăm, am 

discutat cu municipalitatea, chiar dacă ține doar de noi, s-ar putea să avem ori o variantă 

în care ne asociem, pentru tot ce înseamnă proiectele care vor fi depuse pe POIM, pentru 

întreg sistemul, da? Sau dacă nu, noi vom merge singuri pe ceea ce înseamnă aceste 

arzătoare.   

 

 Dl Gheorghe Necula 

 Construcții-montaj, mă scuzați, cam cât fac! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 3 milioane.  

 Aceste arzătoare sunt într-o clădire... Doamna Barbălată a fost, a văzut și clădirea, 

a văzut și arzătoarele. Normele de mediu impun schimbarea arzătoarelor, astfel încât ele 

să fie în concordanță cu normele actuale. Ele au mai fost odată pe fonduri 

guvernamentale, dacă nu mă înșel... 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Cam în 2007. Au mai fost schimbate... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Ca să respecte normele de la acea vreme și le-au respectat până în 2017 sau 2018. 

De atunci, noi tot avem această obligație și trebuie să luăm măsurile și să le ducem la 

îndeplinire, cum este și această înlocuire.  

 V-am spus, am avut anul trecut prevăzuți 7 milioane lei în lista de investiții, pentru 

această investiție... Am tot sperat că poate vom scăpa de acest CET și de această 

obligație... Acum vedem... Dacă reușim fonduri europene, dacă reușim să dăm la 

Primărie... Oricum trebuie să aprobăm, ca să dăm drumul la acest proiect. Deci, după ce 

aprobăm studiul vom merge...  

 Domnule Stoichiță, sunteți aici?   
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 Ce pași urmează, după ce aprobăm studiul? 

 

 Dl Adrian Stoichiță 

 Avizarea de la ANRE, obținerea avizării de la ANRE, și apoi depunerea la 

Ministerul Dezvoltării pentru proiectul termoficare…  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cam aceștia sunt pașii. Nu suntem nici foarte în spate, nici foarte avansați. Avem 

timp până la 15 septembrie? Când se închide Axa? 

 

 Dl Marius Constantin Nicolae 

 2021. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 2021, perfect! 

 Mulțumesc, domnule Marius! V-am auzit. 

 Dacă sunt comentarii, vă rog! 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Avem acolo data de 30.06.2020. De unde știm noi care vor fi prețurile atunci? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mai spuneți-mi o dată! 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Valoarea totală actualizată a investițiilor la prețurile valabile în data de 30.06.2020. 

Adică peste 15 zile sau 14 zile. Este corect? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu știu.  

 Trebuia să fie 2019. 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Adică mă gândesc să nu le facem... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 În mod normal cred că acelea erau la 2019, nu la 2020. Nu au cum să fie în viitor. 

 

Dl Cristian Dumitru 

 Tocmai asta am spus și eu. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

Un euro 4,73, care nu este normal... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Un euro la 4,73... 

 Intrăm cu el într-un proiect și poate să ni-l întoarcă din cauza unor... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aveți dreptate.  

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 E greșit, pentru că în raport scrie 30.06.2019. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 În raport scrie 30.06.2019, cum e corect... 

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 Și la punctul nr. 2, la valoare, într-adevar... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 La punctul nr. 2 spune că scrie iunie 2019, dar pot să mă uit aici... 

 

 Dna Hermina Adi Bîgiu 

 În raportul de specialitate... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Corectăm.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, ar trebui corectat, normal, dar nu înțeleg de ce a apărut o astfel de greșeală, 

având în vedere că au trecut prin vreo trei mâini aceste documente. 

 V-aș ruga să îndreptăm această... 

  

 Dl Ionel Pîrvu 

 30.06.2019. De acum un an... 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și era 4,73? 

 

 Dl Ionel Pîrvu 

 Atât era. 

  

 Dl Gheorghe Necula 

 Sigur este greșit. În loc de 2019 au scris 2020. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 V-aș ruga să îndreptăm această... 

 

 Dl Cristian Dumitru 

 Eu am semnalat pentru că intrăm într-un proiect cu el și după aceea ne trezim că... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. Și nu semnalăm noi, semnalează... 

 

Dl Cristian Dumitru 

 ... Ne întoarce exact pentru data aceasta. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Cu această modificare pe care..., îndreptare de eroare, de fapt, dacă sunt alte 

comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Și suplimentarea. Vă explic imediat de ce era urgentă.  

 Noi, acum, nu avem bani și știm situația, dar aprobăm niște norme. Ce norme 

aprobăm și de ce sunt urgente? 

 La 31 iulie, dacă nu mă înșel, expiră contractele jucătoarelor, sau la cea mai mare 

parte dintre jucătoare, și vom renunța la 4 jucătoare, și vom vrea să aducem alte 4 

jucătoare. Aceste jucătoare cu care noi am pornit în competiția din Divizia B, aveau o 

grilă foarte mică, însemnând și salariu mic și... Și dacă ne dorim... Că avea dreptate 

domnul Eugen Ionică când a ridicat problema: ,,Domnule, hai să stabilim și ce ne dorim, 

să știm și cât ne costă!”. 

 Și ca să putem, deci am spus, ca să putem, în funcție de buget, nu știm, și în funcție 

de ce veți aproba dumneavoastră, mai întâi trebuie să modificăm normele. Dacă nu avem 

normele modificate, degeaba aprobăm vreo sumă, că nu se poate. Deci, trebuie să 

aprobăm normele, pentru ca apoi să vin și să vă propun exact ce a spus domnul Ionică... 

Aceste 4 jucătoare pleacă, vin următoarele 4. Acestea au grilă de formare sau costuri la 

impresar de... De obicei, impresarul își ia banii din salariul jucătoarei - 10% sau 7% sau 

6%. Și dacă evoluăm în ,,Liga Florilor... 

 ,,Liga Florilor”, este prima ligă, corect? 

 ...Nu putem să abordăm ,,Liga Florilor”, fără măcar 4: un inter, un centru, un portar 

adecvat... Minim 3 jucătoare și al 4-lea ca să fie, să fie ca și rezervă. V-am spus, pozițiile 

cheie sunt acestea. Ar mai fi vorba de un pivot, dar... Oricum renunțăm la o portăriță, 

renunțăm la un inter, la un centru și la un pivot. Adică pleacă 4 posturi și acoperim 

posturile acelea... Dar, pentru acea dată, când o să vă facem expunerea de motive cu 

costurile, ce înseamnă liga actuală, ce înseamnă ,,Liga Florilor” și diferența și ce sume ar 

trebui alocate, am invitat-o pe doamna directoare. Acum trebuie să vă explice doar ce 

modificăm la norme. 

 Doamnă, vă rog! 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu                          

 Bună ziua! 

 Deci, actuala propunere de modificare a normelor vine cu o completare a 4 articole, 

care fac referire la…Avem alimentația de efort, pe care putem să o oferim sportivilor, 

pentru efortul depus în pregătire. În Norme era trecut în alimente și propunerea noastră 

era să fie în alimente sau în numerar… Asta ar fi o primă modificare... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Despre ce sumă vorbim, explicați-le! 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Nu se modifică suma. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cât este suma? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Până la 600 lei.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Era deja aprobat… 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Era aprobat…. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 …Doar că era în alimente. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Alimente, exact, iar în lege ne dă voie să le plătim în… Sau în numerar. Și aș 

prefera să fie în numerar. Aceasta ar fi prima modificare. 

 A doua propunere face referire la premierea, în condițiile legii, a performanțelor 

deosebite, și aici mă refer la prima de obiectiv… Nu era trecută în vechile norme… 
 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu exista primă de obiectiv, care de obicei este un salariu, cum ar fi: dacă 

promovează, să primească primă.  

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Țin să precizez că fiecare modificare este cu încadrarea în BVC. Fiecare 

modificare are aceste…  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Adică dacă promovăm în Liga primă, trebuie să avem alte prime decât… ? 

 Ce primă aveau acum?  

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 La primele de joc, pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric, recompensă 

de până la 900 lei, iar în al doilea eșalon valoric, de până la 600 lei.  

 

 Dl Victor Horia Toma 

 Mai este ,,Liga Copacilor”... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, așa sunt denumite. De exemplu, la bărbați este ,,Liga Zimbrilor”. Nu mă 

întrebați, nu am stabilit eu. 

  

 Dl Victor Horia Toma 

 După flori, poate să fie și cu copaci. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, florile sunt cele mai sus. 

 

 Dl Victor Horia Toma 

 Da, corect. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, e prima ligă, ,,Liga Florilor”. 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Iar a patra propunere de modificare face referire la valoarea de referință a calcului 

pentru remunerația jucătoarelor, care pleca de la salariul minim brut garantat pe țară, și 

trebuie făcută modificarea cu salariul mediu. Adică de la 2.230 la 5.429. 

 Aceste 4 modificări sunt… 

 Criteriile nu s-au schimbat… Criteriile au rămas aceleași, pentru punctaj… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Și acum dumneavoastră, vă rog! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Ce vreau să vă întreb: A început activitatea competițională? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Sunt în cantonament. 

 Așa presupune legislația. Nu puteam să începem, să fim înscriși în competiție, dacă 

nu făceam 3 teste COVID, unul la intrarea în cantonament, unul la ieșirea din 

cantonament. Eram obligați să le ținem pe toate grupate, în izolare, în cantonament. 

Adică le plătim, dar nu evoluează. Așa s-a procedat peste tot, în toată lumea, când au dat 

drumul la competițiile sportive. V-am spus, deci, competiția efectivă, pentru promovare, 

acel turneu final pentru care suntem calificați, se va desfășura undeva după 15 iulie, între 

15 iulie și 1 august, să fiu mai exact.  

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Așteptăm Ordinul MTS. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Se așteaptă Ordinul MTS.  

 Și acolo vedem dacă reușim să promovăm. Problema este... Dacă reușim să 

promovăm, avem nevoie de jucătoare și avem nevoie de aceste modificări. Și pentru asta 

trebuie să ne pregătim. Nu reușim? Ce a fost și până acum: 400 lei primă de victorie și 

salariul de 1.700, 1.300, 2.200 la care se adaugă indemnizația de hrană, care înseamnă 

600 lei. Da, asta înseamnă. Așa...  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, aceste modificări sunt valabile numai...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, modificările sunt de mâine valabile. 
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 Dacă contractele noastre cu fetele acelea se termină la 31 iulie, noi, la 31 iulie, 

unora le vom împrospăta contractele, da? Cele care rămân, da? Cele care pleacă...Vom 

rămâne fără 4 jucătoare, pe care, sincer, dacă abordăm acel turneu final cu ele sau fără ele 

ne este același lucru. Iar în locul acelor patru, avem în perioada aceea, da... Putem să 

cooptăm și să semnăm cu alte 4 jucătoare, care până în luna decembrie vedem dacă... 

Oricum noi semnăm contractele pe un an de zile.  

 Putem să reziliem contractele în orice clipă, la orice jucătoare... Pentru că nu și-au 

îndeplinit obiectivele, pentru că nu s-au antrenat, pentru că... Dar eu zic, din punctul meu 

de vedere, că nu venim cu un cost foarte mare față de ce era până în acest moment, 

păstrând restul de... Câte jucătoare sunt în total? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 17 jucătoare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci 17. Venim cu o modificare de 4 jucătoare, care să fie mai bune. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Și în caz că nu ne vom califica, cine își dă demisia? Doamna? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Promit că îmi dau demisia. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Antrenorul. Adică, Doamne, ferește!, managerul își dă demisia?!  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Toată lumea. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Păi pleacă Gigi Becali, domnule? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Toată lumea, domnule președinte!  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Antrenorii! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

 Pentru slaba coordonare. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze! Tot dumneavoastră ați aprobat că obiectivul pentru primul an de 

existență era ajungerea la turneul final. Dacă și promovează... Deci ei acum, dacă au 

ajuns la acest turneu, deja și-au îndeplinit obiectivul. Cu părere de rău, dar sunt de acord 

cu dumneavoastră. Cineva oricum trebuie să plătească dacă nu se califică, din punctul 

meu de vedere. Dacă și-au asumat... 
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 Ei au spus în felul următor: ,,Dacă mi-aduceți 4 jucătoare cu care să abordez 

turneul, eu plec acasă!” Sunt 99% șanse că vom promova. Eu încerc. Părerea mea! 

 Dar, vă rog! Este dreptul dumneavoastră să faceți o analiză. Puteți să comparați atât 

bugetul Consiliului județean Prahova cu bugetul altor consilii județene, care susțin 

sportul, da? Puteți să comparați salariile de la această echipă cu... Și eu zic să avem și pe 

această temă un dialog și o dezbatere. Dacă considerați că sunt prea mulți bani pentru 

sport, ceea ce înseamnă sport... Faptul că județul Prahova, municipiul Ploiești nu au nicio 

echipă la niciun sport în prima ligă și că nu ar merita, vă dau dreptate pe urmă în orice 

vreți dumneavoastră! La nicio echipă, deci la niciun sport, în acest moment. 

 Corect, domnule profesor? 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Nu-l aglomerați pe colegul nostru. Deja are cu Parcurile. Lăsați-l... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, dar să știți că mie îmi plac criticile, atâta timp cât sunt constructive. Să știți că, 

domnul are o minte care funcționează relativ bine. Nu vorbește pe lângă subiect. Să știți, 

chiar îl apreciez. Dacă nu, să știți că nu răspundeam atât de mult.  

 Nu, câteodată exagerează, când nu-i place... A fost acea problemă legată de 

,,Euroregiune”. Nu a votat că nu-i place ceva.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, vedeți dumneavoastră, se tot adaugă. Unu, doi, trei… Nu mă 

refer, sugestiv acum, la bani. Tot timpul se adaugă, se adaugă... La un moment dat 

Bugetul o să zică, Stop! De  unde? Ați făcut acum 12 milioane. De unde aveți banii 

aceștia să-i...? Nu avem banii aceștia! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stați așa un pic! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Știți foarte bine că nu-i avem... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar, dacă îi aveam, îi puneam la începutul anului, stimate coleg! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Corect! Deci, știți prea bine că nu sunt bani. Așteptăm previziunea bugetară, 

rectificarea bugetară...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 O aștept, da, să știți, chiar o aștept! Dar am... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Excedentul din anii trecuți s-a consumat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 
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 Dl Nicușor Răducanu 

 Luăm excedentul de anul viitor? În ideea că vom avea. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar nu-mi pun baza pe excedentul de anul viitor, că nu știu dacă vom rămâne cu 

excedent. 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Eu asta zic... Întotdeauna, bani, bani, bani! Gândiți-vă bine de unde îi luăm. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și ați vrea să-i cheltuim în alte direcții? Aveți o propunere? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu, aș vrea să fim mai echilibrați când îi cheltuim. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dacă nici noi nu suntem echilibrați... Credeți-mă! Nu știți colegii mei din alte 

județe sau colegii dumneavoastră din alte județe care la ora actuală nu au bani de salarii la 

DGASPC și ies oamenii în stradă. Pentru că au pus la DGASPC ceea ce au primit de la 

Guvern. Nu au pus ca noi în plus, încă 60 milioane, pe lângă cei 40 primiți... 34 milioane. 

Dar, mi-aș dori să avem aceeași abordare și legat de... Când va fi vorba de alte proiecte. 

Adică, da, sunt de acord să economisesc și chiar consider că fac acest lucru, pentru că noi, 

cheltuielile cu foarte multe lucruri, să știți că le-am trecut pe un plan secundar și am spus 

că este important doar să putem să asigurăm funcționarea la spital, funcționarea la 

DGASPC, să existe materiale sanitare, să existe mâncare și să nu existe probleme, da? 

 Să existe partea de investiții, atunci când vorbim de drumuri și să existe cofinanțări 

la proiecte europene. Credeți-mă, că orice primărie, dacă vreți facem analogia, asta face. 

Trebuie să-și asigure funcționarea, este obligatoriu prin lege, la începutul anului, și apoi 

la ce înseamnă investiții, să se gândească ce fonduri europene are de cofinanțat.  

 Când va semna Hidro Prahova contractul de finanțare, că poate va dura o lună, 

poate va dura două-trei luni, contractul pentru Master Planul doi, de 300 milioane euro, 

gândiți-vă că noi vom merge să asigurăm cofinanțarea de 2%. Orice calcul matematic 

simplu puteți să-l faceți dumneavoastră și să vedem ce înseamnă.  

 Asta înseamnă Consiliul județean, să asigurăm funcționarea la instituții, la 

bibliotecă, la cultură și să vedem investițiile, din ce fonduri le facem, dacă sunt fonduri 

guvernamentale, fonduri europene sau dacă avem de unde, din fonduri proprii.  

 De ce credeați dumneavoastră că vin primarii la noi și zic: ,,Vă rugăm să ne 

sprijiniți cu investiția!” 

 Așa o să facem și noi și s-a întâmplat, și în acest consiliu, să mergem către Guvern 

și să-i rugăm să ne sprijine cu investiția. Dar asta nu schimbă problema și eu totuși 

consider că sportul are nevoie de o echipă. Adică ce investim noi, mi se pare foarte, foarte 

puțin.  

 Dacă vreți să știți ce înseamnă CSM, vă spun că undeva la 14 milioane lei anual. 

Nu o să ajungem vreodată și nici... Nu o să avem această... 

 Vă rog!  

 

 Dna Mihaela Carmen Dumitru 

 Domnule președinte, am și eu o întrebare. Aceste tinere au nevoie de o cantitate de 

hrană, o normă de hrană corespunzătoare. Înțeleg că este legal să le dăm bani, dar nu 
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cumva vor fi tentate să facă economie la mâncare? Pun întrebarea. Nu știu cine le asigură 

lor hrana, nu știu care sunt... 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Legea prevede. Este sau/sau, adică ori numerar ori hrană. 

 Nu avem persoană care să meargă să cumpere hrană pentru atâtea jucătoare, zilnic. 

Ele oricum merg la un control cel puțin o dată pe lună, ele știu exact ce trebuie să 

mănânce... Există un regulament, chiar pe partea de alimentație... 

 

 Dna Mihaela Carmen Dumitru 

 Și sunt supravegheate? 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Evident. 

 

 Dna Mihaela Carmen Dumitru 

 Din economie, să nu-și ia hrana necesară și atunci chiar... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamnă, să știți că nu am mers niciodată în atât de mare detaliu, să analizez 

această problemă. Vă spun corect. Mă gândesc că cine vrea să performeze și este 

conștient, știe că îi trebuie o alimentația adecvată, îi trebuie vitamine, îi trebuie… 

 

 Dna Georgiana Bianca Radu 

 Este până și proba cântarului, să știți, în regulament. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog, doamna Papuc! 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Da, tot vorbim de investiții și de buget. Voiam să vă întreb dacă ați luat în 

considerare ca de la 1 septembrie începe anul școlar, conform normelor apărute acum.. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu vreți să mă porniți să zic ceva despre ce ordonanță a dat Guvernul, că am evitat. 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Lăsați-mă un pic să termin și pe urmă puteți să spuneți ce vreți dumneavoastră. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 După cum știți, Guvernul a hotărât, și mi se pare o hotărâre foarte bună pentru 

copii și pentru educație, să li se deconteze abonamentele. Jumătate Consiliul Județean, 

jumătate Ministerul Educației. O să fie un efort substanțial. Este un lucru bun, 

extraordinar, pentru că eu sunt transportator și văd câți elevi încep școala în septembrie și 

care este abandonul școlar, până la sfârșitul anului școlar. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Vă rog, doamna Papuc! Spuneți! 
 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 O să fie un efort pentru educație, un efort bun și un lucru bun, care mi se pare 

esențial pentru viitoarea societate, ca elevii să vină la școală, să aibă acces la învățământ 

și să poată să vină așa cum și-ar dori fiecare părinte. Ați considerat în buget, acest efort? 

Știți ce număr de elevi...? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamnă...! 
 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Vorbim de  buget și de educație și de sport, care sunt lucruri foarte bune. Dar tot 

pentru că am vorbit de acest lucru, aș vrea să luați în considerare și acest aspect. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Uitați, vă spun că... Să știți că m-am gândit destul de mult asupra acestui lucru și 

dacă nu vă respectam atât de mult pe dumneavoastră, v-aș fi spus că am prevăzut banii, 

cum a prevăzut Guvernarea pentru pensii. Dar, pentru că vă respect, o să vă răspund la 

fel. Odată ce Guvernul a stabilit o obligație, să ne dea și banii! De unde să-i prevedem, 

dacă ei nu au prevăzut la începutul anului?! Au dat o ordonanță acum și spun: ,,Domnule, 

să vă asigurați!” De unde? Au dat bani la Ministerul Educației, la Inspectorat ca să pună 

acești bani? De unde?   

 Mi-ați pus o întrebare, cum să vă spun... Nu știu... Cum Guvernul nu știe de unde 

va da banii pentru pensii, vă spun și eu același lucru: Nici eu nu știu. 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Pensiile nu mi se par un subiect la ora asta... Asta nu este o problemă pe care să o 

discutăm acum... 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și eu știu, dar, credeți-mă, nu știu de unde să scot banii... În primul rând că nu știu 

câți elevi sunt. Deci, cum a fost ,,Programul lapte și măr”, ,,lapte și corn”, a fost ceva 

gândit normal. La începutul anului bugetar, Guvernul spune: ,,Dumneavoastră puneți atât 

și noi punem atât”. Așa trebuia și acum, de la începutul anului bugetar. Pentru că noi, 

acum, credeți-mă, dacă prin rectificarea din luna august vine ca să pregătim septembrie și 

spune: ,,Onor Consiliu județean, aveți obligația...” Și e corect! Există ordonanță, 

presupun că dacă nu va fi atacată, va intra în vigoare, și spune: ,,Avem un număr în județ 

de 74 mii de copii, care sunt posibili beneficiari ai acestui...” Da? Bine, mai este o 

problemă... Unde se înscriu ei, da? Pentru că... 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Este numai clasa a 9-a, eventual. Dar restul, a 10-a, a 11-a, a 12-a, sunt deja într-o 

instituție care să... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, problema este de unde se înscriu, că poate sunt anumiți elevi care nu doresc 

sau poate care au alte mijloace de transport. Nu pot să mă raportez la numărul, câți există, 
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da? Pentru că atunci când ne raportăm la ,,lapte și corn”, ei știu sigur că merg la școală și 

noi le punem la dispoziție acele produse. Dacă vor să le ia, bine, dacă nu, nu! Dar dacă... 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Este vorba de transportatori care în fiecare zi sunt sunați și îi întreabă... Părinții 

sunt disperați și întreabă: ,,Este transportul gratuit, sau nu?” 

 Deci mesajul dumneavoastră este că nu o să puteți să susțineți acest efort, începând 

cu 1 septembrie, nu? Sau așa am înțeles problema... Dar și noi, transportatorii, la rândul 

nostru, să știm ce atitudine luăm și ce se întâmplă, pentru că este o problemă. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu vă pot spune așa: atunci când Guvernul va stabili niște norme foarte clare...  

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Sunt stabilite, am înțeles... Domnul de la Transport...  

 

 Dna Nicoleta Sprîncenatu 

 Nu sunt. 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 ...Chiar astăzi mi le-a transmis... Și că sunt date, aceste norme. Eu așa am înțeles. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Andron, este aici? 

 Domnul Stănescu! 

 

 Dl Robert Adrian Stănescu 

 Nu am cunoștință că au apărut aceste norme... 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 La domnul Andron, înainte de această ședință, am fost la dânsul în birou... Eu am 

ridicat o problemă, care o să fie stringentă și care... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este foarte corect. Problema este... Știți unde se pune... Până când vom începe anul 

școlar, care nu se știe dacă vorbim de 1 septembrie, 15 septembrie, până când nu vom 

începe, și până când Inspectoratul nu va veni să ne pună la dispoziție numărul de elevi, 

da...? Iar din punctul meu de vedere trebuie să se și înscrie acei elevi, pentrucă unii poate 

beneficiază de alte mijloace de transport, da? 

 Nu pot să concep că Guvernul a făcut cum face Primăria Ploiești. Avem 20 de mii 

de pensionari în Ploiești, dau o cifră, da? Și pentru toți plătește către TCE subvenție, chiar 

dacă circulă, chiar dacă nu circulă. Mi se pare o abordare greșită. Mie mi s-ar părea 

normal să existe o discuție cu Inspectoratul, vedem câți copii sunt, da? Inspectoratul 

spune: ,,Avem acest număr de copii.” Printr-o adresă la școală, școala stabilește clar cine 

dorește să fie beneficiar... 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Asta este și procedura din norme. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Uitați, nu știam procedura din norme... 

 

 Dna Rodica Mariana Papuc 

 Fac o cerere, se eliberează adeverință, vin la noi și eliberăm abonamentul... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și atunci vedem clar câți există, și în acel moment Inspectoratul susține jumătate 

din costurile lor și jumătate Consiliul. Atunci putem avea o previziune asupra cifrei. Că în 

mod normal, orice cheltuială trebuie bugetată. Ca să o bugetăm, trebuie să ne spună 

cineva cât să bugetăm. Ceea ce este și normal. Deci, întrebarea dumneavoastră are logică 

și este normal să ne aplecăm asupra subiectului și să nu fim luați pe nepregătite, da? Și ca 

în momentul când va începe școala, să avem și sumele alocate. Iarăși...  Domnule 

Răducanu, încă o cheltuială! 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Domnule președinte, îmi cer scuze! Îi cer permisiunea colegului. Ați introdus în 

toată discuția aceasta care se referă la un subiect județean, ați introdus un subiect politic, 

care înseamnă pensii.  

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

Nu este politic. 

 

Dl Dan Ciolac 

 Și atunci când cineva a stabilit că se măresc, sau a vrut, se măresc pensiile cu 40%, 

a spus cineva de unde vin banii aceia?  

 Doi. Vi se pare normal ca cineva care are o pensie de mii de euro, pentru care nu a 

contribuit, să-i mai adaugi încă acest coeficient? A fost vot în Parlament? Acele pensii 

care sunt uriașe și care nu au avut contributivitatea necesară pentru a ajunge la acest nivel 

și nu s-a renunțat la ele. Și acesta este un subiect politic.   

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Domnule Ciolac, stați puțin! Nu intră pensiile speciale ci doar cele contributive. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Nu vorbesc de pensiile speciale. Vorbesc de pensiile de nivel extraordinar de mare.  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu contează. Dacă omul a depus 2 mii de euro impozit în `90... 

  

 Dl Dan Ciolac 

 Domnule Bănică, este vorba faptul că niciuna dintre acele pensii nu este susținută 

de contributivitatea de-a lungul timpului. Și acum veniți și spuneți: ,,Mărim la toată 

lumea cu 40%.” De unde sunt banii aceia? 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu există.  
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 Dl Dan Ciolac 

 Domnule Bănică, vă rog ca, mâine, să spuneți la Parcul Plopeni: ,,Mărim salariile 

cu 100%.” De ce nu o faceți? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnul Bănică nu mai este de doi ani și jumătate la Parcul Plopeni. 

 

Dl Alexandru Bănică 

 De 4 ani. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 De patru, corect! Când ați intrat în Consiliu, ați renunțat.  

 

Dl Dan Ciolac 

 Nu, știe dumnealui... I-am spus... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Era ideea... Când am făcut afirmația, era ideea că nu știu, cum nici Guvernul nu 

știe. Este aceeași situație. Există o obligație, dar nimeni nu știe cum să o ducă la 

îndeplinire. Eu m-am exprimat destul de clar. Nu am atacat pe absolut nimeni. Am spus... 

Este ca și cum aș întreba: ,,Guvernul știe de unde să ia banii pentru pensii?” Că nici eu nu 

știu de unde să iau banii pentru... 

 ...Cine și-a asumat, nu? Noi la pensii, dar voi la transport. Deci, ar trebui să 

întrebați colegii. 

 Vă rog, domnule Răducanu! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 O singură problemă am. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pe ziua de astăzi?! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Pe ziua de astăzi. Deci, domnule președinte! ,,Nu otrăviți fântânile, nu dați foc la 

grâne, pentru că viață există și după 27 septembrie”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. 

 Cine este pentru?  

 …Nu, era vorba de subiectul de a actualiza normele... 

 Vă rog, să numărăm! Cine este împotrivă? Cine se abține?  

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi „pentru” și 4 

,,abțineri” (Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnii consilieri 

județeni, Dumitru Cristian, Răducanu Nicușor și Tudoran Lorin Gabriel). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult! 
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 Acum este ora 16:01, deja a durat mai mult... 

 Acum și vești bune, pentru domnul Răducanu, bineînțeles!  

 Vestea bună este că Ordonanța nr. 50 din aprilie 2020 prevede niște sume alocate 

către Consiliul județean. Și nu vorbim de rectificare. Rectificarea se face în august, după 

ce se vede clar, la jumătatea anului, la iulie, ce s-a încasat... Această rectificare va fi 

mâine modificată, amendată, mai corect, prin Parlament și vom primi mai mulți bani, 

astfel încât să putem să acoperim... Parlamentul modifică Ordonanța nr. 50, bineînțeles, și 

vom primi niște bani ca să ne descurcăm, ,,să nu fie nevoie să ardem grânele”. Nu e cazul. 

Știți de ce? Eu tot aici trăiesc!  

  

 Ședința s-a încheiat la ora 16.10. 

 

 

 

  Președinte,               Secretar general, 

  Bogdan Andrei Toader                                          Hermina Adi Bîgiu  

 


