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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 18 mai 2020, ora 15,00  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 156 din 

14.05.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 27 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Vasile, Chelan Gabriel Bogdan, 

Ciolac Dan, David Simona, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, 

Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, Măruntu Nicolae, Meșca Darius 

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

Mariana, Petcu Monica, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popovici Elisabeta, Răducanu 

Nicușor, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudoran 

Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

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

consilierii județeani: Ardeleanu Georgiana Anca, Dumitru Mihaela Carmen, 

Sprîncenatu Nicoleta, Bănică Alexandru, Bellu Claudiu Mihai, Dumitru Cristian,  

Nistor Marian Tudor 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; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte 

cu finanțare externă; dna Livia Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu 

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

Protecția Copilului Prahova.   

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Silvia Constantinescu, 

directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă și dl Constantin 

Savu, consilier în cadrul Compartimentului Control al președintelui. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

              Hristos a înviat! 

 Nu doream să avem o ședință, dar au apărut câteva urgențe - pentru că așa 

trebuie să le numim. 

 Avem o prezență de 28 de consilieri, din 37.  

 Întrucât îmi doresc să fim cu toții foarte expeditivi...  

 Cele 3 proiecte chiar sunt urgente, să știți, că altfel nu îmi permiteam să vă 

convoc. O să avem o ședință ordinară. O să discut în prealabil cu liderii de grup, în 

legătură cu această ședință, pentru că trebuie să ne uităm un pic pe bugetul 

Consiliului, împreună, și să vedem ce mai putem să facem în perioada următoare, 

pentru că nu știm... 
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  Vă dau și o speță - asta ca un mic preambul -, a apărut o Ordonanță, vineri, 

legată de Transportul județean. S-au prelungit până în 2021, traseele - ceea ce este 

un lucru bun, pentru că au clarificat un pic situația - eram incerți - trebuie să facem 

licitație, nu trebuie, dar au clarificat printr-o ordonanță. Dar, în aceeași ordoanță, 

stipulează că subvenția acordată elevilor, ceea ce este foarte bine, pentru că elevii 

trebuie sprijiniți să ajungă, acum se susține 50% din Ministerul Educației, prin 

Inspectoratul Școlar și 50% din bugetul Consiliului județean. Bani pe care nu-i 

avem prevăzuți și la 2 iunie, după cum bine știți, unii dintre elevi, reîncep cursurile. 

Deci, trebuie să ne uităm, undeva până în sfârșitul acestei luni, ca la ședința de la 

sfârșitul lunii să venim cu propuneri. 

 Vă rog, domnule inspector! 

 

 Dl Horia Victor Toma  

 Un singur lucru: având în vedere această treabă, noi, ca inspectorat, vă stăm 

la dispoziție, avem datele... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 ...avem datele cu elevii… 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aveți pentru perioada aceasta: 2 iunie-15...  

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Nu, noi aveam... Noi decontam până acum în totalitate și atunci... 

 

 Dl Adrian Ionică 

 Numai clasele terminale: a 9-a, a 12-a și a 13-a. 

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Avem și cifrele. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da, dar în acest an o să avem și începutul din 15 septembrie, presupun, și va 

trebui și acolo să alocăm sumele necesare pentru decontare. Acum, decontarea...  

 

 Dl Horia Victor Toma 

 Noi avem o bază de date. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bineînțeles că vă vom solicita ajutorul, aveți cele mai corecte date. Bun.  

 Dar, revenind, v-am spus: sunt 3 proiecte importante, din punctul meu de 

vedere.  

 Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, am eu o propunere 

de suplimentare și v-o prezint imediat: proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind 
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modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Județean 

Prahova referitoare la validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Prahova” - inițiat de către subsemnatul.  

 Este vorba de modificarea apărută la poliție: în componența ,,ATOP” este 

șeful poliției, și bineînțeles s-a modificat și trebuie să trecem persoana care ocupă în 

acest moment, pe domnul Iorga, în locul domnului Ginel Preda.  

 Asta ar fi propunerea mea de suplimentare pe lângă ordinea de zi care v-a fost 

transmisă.  

 Dacă sunt alte probleme? Dacă nu, vă propun suplimentarea.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.   
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de 

zi cu 28 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și acum ordinea de zi în integralitatea ei, cu aceste 4 puncte, plus acesta 

suplimentar.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.   
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

  

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

Prahova din data de 29 aprilie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 

proiectului „Restructurarea/închiderea Centrului de plasament din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip 

familial/apartamente și centre de zi pentru copii” - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile-terenuri din 

domeniul public al comunei Valea Doftanei în domeniul public al județului Prahova 

- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație formulată de către 

WYLIZE LOGISTIK SRL în favoarea Județului Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 

144/2016 a Consiliului Județean Prahova referitoare la validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Primul punct pe ordinea de zi - ,,Aprobarea Procesului-verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului județean Prahova, din 29 aprilie 2020”. 

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

 Cine este pentru? Împotrivă?  

 Vă puteți abține sau vota împotrivă. 
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 Dl Adrian Tomoșoiu 

 Eu mă abțin, pentru că nu am participat la ședință. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu o abținere. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi „pentru” și o 

,,abținere” (domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 2 - este unul dintre proiectele urgente pe care le avem. Am fost 

sunat și de la ,,ADR Sud Muntenia” - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cheltuielilor pentru implementarea proiectului „Restructurarea/închiderea Centrului 

de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de 

case de tip familial/apartamente și centre de zi pentru copii”. 

Domnule director, v-am văzut... 

Câteva... Scurt. 

 

Dl Viorel Călin 

A fost aprobat contractul pentru finanțare și urmează să-l semnăm în perioada 

următoare și cei de la ADR ne-au solicitat hotărâre pentru aprobarea sumelor… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa cum s-a întâmplat la Călinești, dar am semnat, în aceeași măsură a intrat 

în precontractare. Pentru a putea semna, trebuie să avem această hotărâre, privind 

aprobarea cheltuielilor pentru implementarea proiectului.   

Acum avem și sumele finale.  

Comentarii, la acest punct de pe ordinea de zi? 

Este... Face parte din acea gândire pe care o avem - cu restructurarea centrelor 

mamut și crearea unor centre de zi și case de tip familial. Avem la Sinaia, la 

Florești... 

 

Dl Viorel Călin 

La Sinaia avem două căsuțe care vor fi la Comarnic, încă una la Sinaia și un 

centru de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe vechiul amplasament, parcă, la Sinaia? 

 

Dl Viorel Călin 

Da, pe vechiul amplasament, unde va fi și Centrul de zi, și celelalte două, la 

Comarnic. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La Comarnic, acolo, am găsit înțelegere la primărie să ne cedeze terenul și l-

am și preluat, parcă? 
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Dl Viorel Călin 

Proiectul a fost aprobat, dacă vă aduceți aminte, pe ultima sută de metri în 

luna iulie anul trecut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da și avem: Sinaia, Florești și mai avem ceva? 

 

Dl Viorel Călin 

Noi sperăm ca în următoarele două luni să lansăm, de fapt să fie gata licitația 

pentru Centrele de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai avem și alt proiect care...? Că aveam în discuție: Plopeniul cu 

Dumbrăveștiul. 

 

Dl Adrian Ionică 

Despre acest lucru voiam să întreb. Plopeniul, care va fi situația lui? 

 

Dl Viorel Călin  

Ne gândim foarte bine... Deocamdată nici nu știu dacă se va mai deschide a 

treia oară această linie de finanțare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost problemă, deoarece nu am găsit teren în Plopeni. Știți, de fapt. Și am 

mers către Dumbrăvești. La Dumbrăvești, consilierii au avut prima dată un punct de 

vedere în regulă.  

 

Dl Viorel Călin  

Noi am discutat cu domnul primar. Nu cred că ar fi o problemă să dea încă o 

hotărâre de consiliu acum, dar nu știm dacă se va mai deschide această linie de 

finanțare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Haideți să îl rugăm să o dea și să fim pregătiți, în caz că se redeschide. 

 

Dl Viorel Călin 

... Noi pregătim demersurile, adică nu contează, suntem pregătiți dacă se 

întâmplă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

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

transmiterii unor imobile-terenuri din domeniul public al comunei Valea Doftanei în 

domeniul public al județului Prahova” - proiect inițiat de către subsemnatul. 

Așa cum am făcut referire, ședința trecută, am ajuns aproape de final cu 

obținerea autorizației, pentru proiectul de 2,4 kilomerti, de la DJ 102I. Proiectantul 

ne-a predat proiectul - este proiectare și execuție. Constructorul așteaptă această 

autorizație, ca să putem demara efectiv lucrările, cel puțin în ceea ce privește cele 

două poduri, care sunt și foarte greu de executat și foarte importante ca și costuri. Și 

cu bunăvoința primăriei, care a făcut dezmembrarea, a făcut intabularea celor două 

loturi, apoi a trecut din domeniul privat în domeniul public, și acum am ajuns la 

solicitarea transmiterii, din partea noastră. Noi solicităm, iar ei ne vor transmite și 

trebuie să mai dăm o hotărâre, prin care să preluăm acele 5 loturi, care sunt edificate 

și avem toate avizele, toate actele din partea ,,OCPI”, pe ele. Corect? 

Au mai rămas două loturi de la persoane fizice, care trebuie să își dea, prin 

notariat, acceptul pentru donație și așa mai departe. Dar măcar pentru aceste 5 loturi 

să facem demersurile, ca să putem să dăm autorizația săptămâna viitoare, să se 

apuce constructorul de execuția podurilor, în principal, pentru că drumul efectiv e 

mai ușor, dar după ce vom avea terenurile, care sunt și păduri - nu mai menționez și 

acest lucru - care vor fi greu de scos din circuit.  

Dacă aveți comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație 

formulată de către WYLIZE LOGISTIK SRL în favoarea Județului Prahova” - 

proiect inițiat de către subsemnatul. 

În intenția noastră de a edifica un sens giratoriu la 101G, la Tătărani, acolo 

unde există un trafic destul de important, am întâmpinat o problemă de ,,noaptea 

minții”, ca să fiu mai exact: un proprietar privat care a construit fără autorizație, nu 

ne-a dat voie să construim și ne-a dat și în judecată. Deci, el, fără autorizație și tot el 

ne-a dat în judecată. Ca să evităm acest lucru, am modificat proiectul nostru și l-am 

dezaxat un pic, intrând în curtea fostului ,,Interhome”, pe colț. Și a trebuit să 

solicităm acest teren ca să putem să ne încadrăm în proiect și în parametrii pe care 

trebuia să îi respectăm, ca să existe amplitudinea sensului, pentru camioane- ce să 

vă spun. Și până la urmă, după lungi demersuri, cei de la ,,WYLIZE LOGISTIK 

SRL”, ne cedează acel colț de teren ca să putem să... Avem acolo și Studiul pentru 

devierile de rețele, avem și SF-ul, se lucrează la PT - cred că se termină în două 

săptămâni și cu această bucată de teren; avem situația juridică și putem să ne luăm 

autorizație, de la noi chiar, de la doamna Luminița Iatan. Să sperăm că o să ne... 
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Comentarii la acest punct? 

V-am spus: pentru noi este destul de urgent să putem să ne luăm autorizația. 

Cel mai urgent era cel pentru ,,Centru” - pentru că până pe 25 trebuie să le trimitem 

această hotărâre. Următorul, pentru Valea Doftanei, și nu în ultimul rând, acesta ca 

să putem să demarăm... Avem și suma aprobată, alocată - 2 milioane lei, pentru 

sensul giratoriu. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Județean Prahova referitoare la validarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova” - proiect 

inițiat tot de către subsemnatul.  

Așa cum v-am făcut referire, modificarea a apărut ca urmare a schimbării 

Comandantului șef al Poliției județului Prahova, domnul Ginel Preda, a fost înlocuit 

de către domnul Iorga Marian. Și să facem și noi modificarea în componența ATOP.  

Oricum, să știți că s-a lucrat foarte bine în această perioadă destul de dificilă, 

toate instituțiile, inclusiv Poliție, Jandarmerie, Salvare, ISU. Până și Crucea Roșie, 

să știți că a ajutat foarte, foarte mult.  

Dacă sunt comentarii la acest proiect? 

 

Dl Dan Ciolac 

Eu am fost la ,,Centrul de Coordonare”... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La ,,CJCCI”. 

 

Dl Dan Ciolac 

Vreau să vă spun că, chiar ar trebui ca lumea să știe că se poate lucra 

coordonat, se poate lucra ordonat. Deci, chiar mi-a plăcut. Să știți…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și muncesc mult. 

 

Dl Dan Ciolac 

Și muncesc și foarte mult. Am fost… în timpul în care eram acolo a fost o 

alarmă. De fapt, ei au un sunet distinct în funcție de alarma care se declanșează - 

dacă este incendiu sau este accident și am fost curios, am aici martor pe colegul 

meu, Lungu Adrian. M-am uitat la ceas: în 3 minute… Știți cum erau? Dar nu 

numai ei. Toată echipa de acolo: mașini, care se dezinfectează așa cum trebuie. De 

la 40 minute, până la o oră și jumătate durează totul. 

Dacă este nevoie să meargă la 50 kilometri să ia la o persoană cu probleme, 

se trimite imediat o mașină. Toate mașinile libere, sunt raportate, sunt evidențiate, 
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nu se stă la discuție. În momentul în care ai mașină liberă și ai un caz - trimiți 

mașina acolo, fără să-ți mai faci alte… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E ordine și disciplină.  

 

Dl Dan Ciolac 

Da. Să știți că ar trebui ca lumea să știe mai multe despre modul cum s-a 

lucrat și cum se lucrează acolo.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Mulțumesc foarte mult!  

Dacă nu sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, vi-l supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Chiar dacă este ședință ,,extraordinară”, eu sunt de acord, dacă aveți ceva 

pentru ,,Diverse”, cu mare plăcere să discutăm, să vedem- despre situații punctuale. 

Dacă au apărut, dacă știți, dacă aveți cunoștință și dacă putem să rezolvăm în 

această perioadă.  

 Singura pe care o găsesc eu, acum, un pic ambiguă, este problema cu acea 

declarație: dacă se dă, când se dă, cu ,,Zonă Metropolitană”, 30 kilometri, care 

localități se află în 30 kilometri.   

 

Dl Adrian Ionică 

Au fost publicate, domnule președinte. Le-am văzut eu pe internet, acum. 

Pentru Ploiești, sunt publicate: Aricești, Plopeni, Bușteni. Le-am găsit pe net. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Îmi cer scuze! 

 Nu e corect nici ce... Să vă spun ce aveți dumneavoastră publicat: aveți Polul 

de Creștere, ce am publicat noi, dar se pare că nu ar fi tocmai corect. Se pare că sunt 

localități- vă dau un exemplu: Cocorăștii Misli, eu am fost acolo, este la 24 

kilometri, dar nu se află în... Ar fi 30 kilometri, dar există o localitate care începe la 

29 kilometri și se termină la 40, da.  

 

 Dl Adrian Ionică 

 Era trecut și Bușteniul... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știți de ce? Pentru că în ,,Polul de Creștere”, când am înființat noi, Băicoi și 

toată zona limitrofă, Bușteniul a ținut să fie, ca să poată să acceseze fonduri. 

 Îl cunoașteți pe domnul Savin, primarul de Bușteni, la momentul respectiv- a 

insistat... 
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Dl Eugen Ionică 

Nu e vorba de ,,cunoaștere”, cât e vorba de logică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Logică. Știu. 

 Nu știu. Eu așa am găsit în 2009. Am încercat să îl activez în 2012 și în 2016, 

ulterior, pentru a face ,,Zonă Metropolitană”, pentru transport. Era convenabil să 

iasă ,,TCE-ul”, să se ducă la Berceni, la Târgșor, era elegant și intrau cu autobuzele 

în Ploiești și aduceau copiii exact în zona centrală, de unde se puteau deplasa foarte 

ușor către acele școli sau licee importante, dar nu am reușit nici atunci și nu cred că 

o să reușesc până nu se va concretiza.  

 Există doar 3 ,,Zone Metropolitane”, aprobate în țară: Brașov, Constanța și 

București-Ifov - sunt singurele și acolo chiar funcționează transportul acesta 

metropolitan. Și mai sunt alte 19, aprobate la stadiul de proiect, dar care nu sunt 

legal constituite prin hotărâri și așa mai departe, dar e o întreagă discuție. În afară de 

asta,  eu nu știu altă problemă, doar cea pe care mi-a semnalizat-o și domnul Ciolac, 

dar am rezolvat-o, cred eu.    

 Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult și sper ca la sfârșitul lunii să avem ședința 

,,ordinară”, unde o să avem mai multe proiecte și rezolvări la unele probleme. 

 Mulțumesc foarte mult!  

 

 Ședința s-a încheiat la ora 15,30. 

 

 

 

Președinte,             Secretar general, 

  Bogdan Andrei Toader                                     Hermina Adi Bîgiu 


