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ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA    

CONSILIUL JUDEȚEAN  

  

PROCES – VERBAL  

al ședinței extraordinare, de îndată,  

a Consiliului județean Prahova  

din data de 16 martie 2020, ora 15,00   
  

  La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 89 din 16.03.2020 

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 31 consilieri județeni: 

Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, 

Bănică Alexandru, Bellu Claudiu Mihai, Chelan Gabriel Bogdan, Ciolac Dan, David 

Simona, Dumitru Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă 

Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu 

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

Mariana, Petcu Monica, Pîrvu Ionel, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, 

Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și 

Viter David Andrei.   

   Au lipsit domnii consilieri județeni: Meșca Darius Dumitru, Nistor Marian 

Tudor, Pințoiu Toma, Toma Horia Victor și Tomoșoiu Adrian.   

   La ședința Consiliului județean a participat, de drept, secretarul general al 

județului Prahova, dna Hermina Adi Bîgiu. 

  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, dl Marius 

Niculescu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Ploiești.  

    

  Dl Bogdan Andrei Toader  

…1.500,00 mii lei pentru achiziționarea unui aparat Real Time PCR, pentru 

depistarea coronavirusului și să achiziționăm 10 aparate de ventilație mecanică, cu tot 

cu monitorizare, cu monitoare și cu tot cu ceea ce înseamnă o stație de monitorizare a 

acestor ventilatoare. 

Domnule director, dacă vreți să adăugați ceva? 

 

Dl Marius Niculescu 

Practic solicitarea a venit ca urmare a măririi capacității de răspuns pentru 

tratarea cazurilor critice care ar putea… și, care, oricum ar ajuta și secția curentă de 

ATI, care s-a aglomerat în proporție de…, de politraume și de AVC-uri. 
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  Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi, la Spitalul Județean, să știți că am elaborat un proiect, un program. Avem 

procedurile stabilite, avem 30 de paturi noi, pentru ceea ce înseamnă secția aceasta de 

terapie intensivă pentru coronavirus, și gândim cum să o dezvoltăm împreună cu 

domnul manager, astfel încât să fim pregătiți pentru tot ceea ce s-ar putea întâmpla.  

În acest moment, indicațiile sunt doar pentru a avea acest aparat de diagnosticare 

și, bineînțeles, achiziționarea acestor 10 ventilatoare. 

 

 Dl Marius Niculescu 

Aș vrea să menționez că în momentul de față protocolul pentru investigarea și 

tratarea pacienților suspecți de coronavirus, prin dispozițiile primite de la Ministerul 

Sănătății, inclusiv duminică, s-a stabilit ca Spitalul de Boli Infecțioase să fie desemnat 

cu exclusivitate pentru acești pacienți, iar în scenariul din etapa a II-a, Spitalul de 

Pneumoftiziologie. Drept pentru care noi am demarat protocoale ca toate patologiile, 

altele decât cea de coronavirus, tratate la boli infecțioase să fie să fie distribuite la 

spitalele suport din județ… 

 

  Domnul consilier județean Gheorghe Necula participă la lucrările ședinței. 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

La Florești, Drajna și Breaza.  

 

Dl Marius Niculescu 

…În ceea ce înseamnă patologie de pneumo, iar ce înseamnă infecțioase, la 

Spitalul de Pediatrie – copii, și la Băicoi. 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar în acest moment suntem… 

   

Dl Marius Niculescu 

Iar cazurile critice care ar avea această suspiciune, pe dispozițiile curente, vor fi 

direcționate către București. Pregătirile noastre pentru acest suport este un scenariu 

mai pesimist, spre cum ar putea evolua…  

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

E bine să fim pregătiți pentru orice eventualitate, din punctul meu de vedere. 

Pentru ordinea de zi, pentru că avem un singur punct la ordinea de zi, cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi:   
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe 

anul 2020 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și pentru proiectul care v-a fost expus, dacă sunt alte comentarii?  

Vă rog, doamna doctor! 

 

Dna Mihaela Carmen Dumitru 

Mulțumesc, domnule președinte! 

Sunt de acord că este foarte important să depistăm în timp real și mult mai scurt, 

depistarea acestui virus și să nu așteptăm zile întregi, cum așteptăm în acest moment 

un răspuns, pentru că atunci riscul de contaminare ia amploare.  

Întrebarea mea, însă, pentru domnul manager, este următoarea: Ați luat legătura, 

credeți că vom face rost de aceste dispozitive și de ventilatoare? 

 

  Dl Marius Niculescu 

Noi am făcut o consultare în sistemul electronic și s-a luat legătura cu patru 

furnizori, cu sprijinul cărora au elaborat medicii de la noi, de la laborator, specificațiile 

tehnice și s-a dat drumul la procedură cu clauză suspensivă. Teoretic, chiar și practic, 

la momentul de față ar fi în piață disponibiltate. Acuma problema o să fie cu termenul 

de livrare și cu  operaționalizarea  acestei soluții.  

Astăzi am fost solicitați prin Ministerul Sănătății și în urma dispozițiilor primite 

în videoconferința de duminică, să trimitem pentru instruire, la spitalele de specialitate 

din București - Balș, Cantacuzino și Babeș -, pentru instruire, pentru a fi pregătiți și să 

pregătim spațiul, adică pregătirea spațiului este în curs de realizare.  

 

Dna Mihaela Carmen Dumitru 

  Da, mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Dacă mai sunt alte comentarii? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Îl rog pe domnul manager să mai clarifice…, eu nu am înțeles. 
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Spitalul Județean are dreptul de a face aceste analize de coronavirus, sau Spitalul 

de Boli Infecțioase? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este același spital. 

   

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Este același spital. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu, mă refer… Acest aparat unde va fi? Va fi la Spitalul Județean sau la Spitalul 

de Boli contagioase? 

   

  Dl Adrian Ionică 

Este secție. 

 

Dna Mihaela Carmen Dumitru 

Este secție. 

 

  Dl Adrian Ionică 

  Este o secție, spitalul județean. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

  Secția respectivă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doriți să știți unde va fi amplasat, fizic? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da. 

 

  Dl Adrian Ionică 

Locul, numărul camerei, salonului și etajul… 

 

Dl Marius Niculescu 

Aparatul va fi fizic în cadrul laboratorului Nord, în cadrul laboratorului mare, 

pentru că probele vor fi transportate în kit, indiferent de unde ar fi ele prelevate: pot fi 

prelevate de la oameni aflați în centre de carantină, pot fi prelevate de la oameni aflați 

în secția de boli infecțioase sau în altă parte. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Iar cele 10 paturi sunt la Spitalul de Boli Infecțioase, da? 
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Dl Marius Niculescu 

Cele 10 paturi nu pot fi la Spitalul de Boli Infecțioase, pentru că nu avem 

suportul medicilor de terapie și a personalului de terapie.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Sunt tot în locația Nord. 

 

Dl Marius Niculescu 

Cele 10 paturi sunt în locația Nord, la parterul clădirilor, încercănd să limităm 

zona și să o izolăm. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

  Am înțeles. Deci recoltarea se face de oriunde, analiza la Nord, iar internarea la 

Nord. 

 

Dl Marius Niculescu 

Internarea cazurilor critice, dacă se depășește capacitatea de internare, la 

spitalele desemnate, în acest moment, din București. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Ok. Mulțumesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru puțin. 

Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, din cei prezenți.  

 

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

   

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Mulțumesc.   

  

  

Ședința s-a încheiat la ora 15:15.  

  

  

  

 Președinte,                    Secretar general,  

         Bogdan Andrei Toader                                        Hermina Adi Bîgiu 

           


