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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 18 noiembrie 2019, ora 15,00  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 412 din 

12.11.2019 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 30 

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

Bănică Alexandru, 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, Meșca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, 

Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica 

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

Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor și Viter David 

Andrei. 

 Au lipsit următorii consilieri județeni: Petcu Monica, Ardeleanu Vasile, 

Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Tudoran Lorin-Gabriel.  

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; dna Luminița Sînziana Iatan, 

Arhitectul șef; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcției 

servicii și achiziții publice; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției 

economice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte 

cu finanțare externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Ornella 

Adriana Zecheru, directorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova și 

reprezentanții presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dl Alexandru Andron, 

șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl Bogdan 

Ioniță, consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport-

tineret, ONG-uri, turism; dna Giulan Doina Monica, șeful Serviciului gestiune 

documente și relații publice din cadrul Direcției juridic contencios și administrație 

publică; dna Pîrvu Nicoleta Adriana, consilier la Serviciul gestiune documente și relații 

publice din cadrul Direcției juridic contencios și administrație publică; dna Bîrjovanu 

Corina Mariana, consilier la Serviciul gestiune documente și relații publice din cadrul 

Direcției juridic contencios și administrație publică; dl Albișoreanu Ionuț Răzvan, 

consilier la Serviciul gestiune documente și relații publice din cadrul Direcției juridic 

contencios și administrație publică și dl Coarfă Serafim, consilier la Serviciul gestiune 

documente și relații publice din cadrul Direcției juridic contencios și administrație 

publică. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Haideți să ne ridicăm, vă rog frumos! 

 Aș vrea, înainte să începem această ședință, să vă fac un anunț: directorul 

Parcului Industrial Ploiești, domnul Tudor Andrei, a decedat ieri - avea 54 de ani. Aș 

vrea să ținem un moment de reculegere pentru colegul nostru și apoi să începem 

ședința.  

 Mulțumesc! 

 

X 

 

X                    X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult!  

 Acum Imnul de stat, vă rog! 

 

X 

 

X                    X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

Vă anunț că avem o prezență de 30 de consilieri județeni, din 36 validați la acest 

moment.  

Pentru proiectul ordinii de zi, avem o singură suplimentare: proiectul nr. 12 - 

,,Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii terenului cu număr cadastral 

29001 din domeniul public al comunei Blejoi în domeniul public al județului 

Prahova” - inițiat de către subsemnatul. 

Avem o eroare aici - în loc de ,,comunei” scrie ,,comunăi”. V-aș ruga să 

modificați. Pe slide scrie corect. În materialul tipărit este o greșeală.  

Dacă aveți vreo problemă cu acest punct de pe ordinea de zi, cu suplimentarea 

ordinii de zi cu acest punct, nr. 12? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

cu 30 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Și acum, proiectul ordinii de zi în integralitatea lui.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  
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 1. Aprobarea Procesului -Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 29 octombrie 2019. 

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 

2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale unor hotărâri 

ale Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile-terenuri 

din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova 

- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri 

referitoare la darea în folosință gratuită a imobilului proprietate publică a județului 

Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45 - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 81/2013 a Consiliului 

Județean Prahova privind înființarea pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Prahova a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu 

handicap și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia - 

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

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Prahova  - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a  

regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport 

- inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean 

Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

„Galei de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2019” - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii terenului cu număr 

cadastral 29001 din domeniul public al comunei Blejoi în domeniul public al 

județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 12. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Primul punct este - ,,Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului județean Prahova din data de 29 octombrie 2019”. 

Dacă sunt comentarii de făcut la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă 

supun la vot. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean 

Prahova pe anul 2019”.  

Doamna Dovâncă! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Avem încasări suplimentare la veniturile din taxe și din Certificatele de 

Urbanism și Autorizații, precum și la amenzi.  

De asemenea, avem economii înregistrate la cheltuieli de personal, sume pe 

care... La venituri -150, din cele două suplimentări și la încasări suplimentare și la 

cheltuieli de personal, 855 mii,  sume pe care le propunem pentru suplimentarea 

Programului de reparații la drumuri, 316 mii; 589 mii pentru majorarea Programului 

la bunuri și servicii; 20 mii la Bibliotecă, la fel ,,bunuri și servicii”, precum și 

Centrul Județean de Cultură, cu suplimentare cu suma de 80 mii pentru ,,bunuri și 

servicii”.  

 

 (Domnul consilier județean Ciolac Dan s-a retras de la lucrările ședinței). 

 

Dna Maria Dovîncă 

De asemenea, mai avem modificare la Spitalul de Obstetrică Ginecologie, în 

sensul că din suma repartizată anul acesta pentru aparatură medicală, aceasta s-a 

diminuat și a rămas...  Din 3495 a rămas la 990 mii. 

De asemenea, cota de 10% pe care Consiliul județean a alocat-o pentru această 

aparatură medicală, au solicitat să o transferăm la ,,bunuri și servicii”, pentru 

cheltuieli de funcționare.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Vă rog, dacă sunt 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! 

Proiectul nr. 3, este vorba de - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor 

prevederi ale unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova”.   

Aici este vorba, din ce am înțeles eu, de solicitările venite din partea Primăriilor: 

Vălenii de Munte, Mănești și Fîntînele. Sunt trei modificări.  

Presupun că ați citit proiectul ordinii de zi.  

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

 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor 

imobile-terenuri din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 

Județului”. 

Este vorba de terenul de la... 

 

Dna Livia Barbălată 

…necesar Spitalului Județean, pentru extindere și modernizare. 

 

 (Domnul consilier județean Pîrvu Ionel a ieșit din sala de ședință). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  

Și am fost personal în acea ședință de Consiliu local, cu rugămintea către domnii 

consilieri, să voteze, astfel încât planurile noastre pe care le avem în derulare, la 

Spitalul Județean, să poată să prindă contur.   

Este vorba și de parcarea pe care ne-o dorim în partea dreaptă, pentru că în 

partea stângă va începe, în curând, realizarea acelui terminal intermodal și bineînțeles 

extinderea clădirii Spitalului Județean.  

Vă rog, dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 

Domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnul președinte, o singură problemă. Dacă vă uitați la punctele: 3, 4 și 5 - 

este trecut în hotărâre strada ,,Romană”, dar nu este, este inexact. Este strada ,,Roma”, 

stradă pe care nu o găsiți pe Google, dar vă spun eu că este în apropierea Spitalului 

Județean. Nu are ce să caute ,,Romană” cu ,,Roma”.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este din extras, dar vom verifica. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

În extras este ,,Roma”. Extrasul este bun. Este greșit întocmit...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În extras v-ați uitat și ați verificat? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Este bine. Este ,,Roma”, da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. 
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După extras trebuie să... 

Vă rog să modificați. 

Da, domnule Răducanu, mulțumim foarte mult. Este foarte bine că citiți aceste 

proiecte de hotărâri. 

Am spus-o ca și laudă. Să nu vă gândiți că am fost ironic în vreun fel. 

Bun. Cu acest amendament... Bine, este o îndreptare de eroare mai mult. 

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 prevederilor unor 

hotărâri referitoare la darea în folosință gratuită a imobilului proprietate publică a 

județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș”. 

Este vorba de sediul Protoieriei. 

Vă rog! 

 

Dna Livia Barbălată  

Sediul Protoieriei Ploiești Sud. Dânșii dețineau o parte din clădire în folosință 

gratuită, acum se dă toată clădirea, inclusiv terenul, în folosință gratuită. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, noi oricum nu foloseam acel imobil în niciun fel. Acolo era un fost laborator 

și dumnealor vor să modifice anumite lucruri și vor în administrare tot... 

 

Dna Livia Barbălată 

În folosință gratuită. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În folosință gratuită.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Deci, domnule președinte, ei vor proprietate.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Altceva vor ei. 

 

 (Domnul consilier județean Pîrvu Ionel a revenit în sala de ședință). 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Să vă spun eu, domnule Răducanu, despre ce este vorba: în anul 2014 s-a 

desființat Protoieria Ploiești și s-a făcut Ploiești Nord și Ploiești Sud. Ei stăteau într-un 

imobil donat de Primăria Ploiești - cel de pe bulevard, care a rămas la Ploiești Nord. 
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Acum, dânșii, pentru Ploiești Sud, solicită același lucru pentru imobilul de pe Popa 

Farcaș, dar pentru a ajunge la proprietate, trebuie să urmăm anumiți pași legali. Primul 

pas legal este darea în folosință a întregii clădiri. Acum chiria este pe trei sferturi..., au 

dreptul de folosință și pe curte. După aceea va trebui să trecem din domeniul public al 

județului Prahova în domeniul privat, iar după aceea să facem și noi o donație, cum a 

făcut și municipiul Ploiești pentru Protoierie.   

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dar nu se poate să rămână cu drept de folosință, simplu? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nu pot să inițieze investiții mari în această clădire. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ar trebui să investim noi, și ei ne solicită în fiecare an să investim în această 

clădire: să schimbăm geamurile, lucru pe care l-am și făcut - am pus geamuri 

termopan. 

Anul acesta ce ne-au cerut? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Anvelopare, canalizare... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Anvelopare, canalizare, iar eu am explicat foarte clar, aici, către dumneavoastră 

că banii, anul acesta, au fost cei care au fost și i-am folosit... Nu puteam acum să-i 

investim într-o clădire pe care nu o folosim. Dacă dumnealor vor să investească...  

Dar, până ajungem acolo, haideți să le dăm acest drept asupra întregului imobil, 

să-l folosească cum consideră de cuviință, să facă modernizări minore și să-și 

desfășoare în continuare activitatea.      

Bun. Dacă nu mai sunt alte comentarii, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate.  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 81 din 

2013 a Consiliului Județean Prahova privind înființarea pe lângă Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a Comitetului de analiză a 

problemelor persoanelor cu handicap și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a acestuia”. 

Doamna secretar! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Așa cum ați spus, prin Hotărârea nr. 81 din 2013 pe care am mai modificat-o și 

completat-o de-a lungul timpului, a fost înființat Comitetul de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap. La această dată, fundația ,,Estuar” - Centrul Social Ploiești, 
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cu activitate în domeniul sănătății mintale, a solicitat să devină membru în acest 

comitet. Sunt prevederi legale... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Și până în acest moment puteau face parte... 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Da, sunt organizații neguvernamentale care fac parte din acest comitet și pot 

face… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Dar a venit solicitarea și nu am găsit niciun motiv să nu le aprobăm. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Este prima solicitare de completare... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Da, este prima solicitare venită după foarte, foarte mult timp -  aproape 10 ani.  

Bun, dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vi-l supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova”. 
Doamna Ion! 

 

Dna Elena Ion 

S-a organizat concurs de promovare în grad profesional, pentru un funcționar 

public titular, pe o funcție de inspector asistent și se propune transformarea funcției 

ocupate, din inspector asistent în inspector principal.  

Și un post vacant, de la Compartimentul disciplină în construcții, din subordinea 

Arhitectului șef, de consilier superior, se propune transformarea lui într-un post 

inferior, dar tot funcție publică de execuție de inspector asistent, în vederea ocupării lui 

cu persoană cu vechime în specialitate, mai mică. S-a și găsit resursa - prin mutarea 

unui angajat care are condiții, adică inginer constructor.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la ce Direcție? 
 

Dna Elena Ion 

De la Direcția tehnică, de la Serviciul proiectare. 

Doamna Iatan este... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Este vorba de postul care a fost vacantat, în urma transferului către 

Primăria Ploiești, a doamnei...? 
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Dna Elena Ion 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum o lună de zile mi s-a solicitat transferul pentru o doamnă din cadrul 

Direcției de Urbanism. Am spus că nu o să țin niciodată pe cineva împotriva voinței 

lui, în aparatul de specialitate. A dorit să se mute la Municipiul Ploiești, în aparatul de 

specialitate al Primăriei. S-a vacantat postul și acum înțeleg că vreți să luați de la 

Direcția tehnică, pe cineva angajat acolo.   

 

Dna Luminița Sânziana iatan 

 Da. 

 

Dna Elena Ion 

Mai micuț ca și grad profesional, dar cu condițiile îndeplinite de studii.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine.  

 

Dna Elena Ion 

Nu există modificare a numărului de posturi...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cred că toată lumea a înțeles despre ce este vorba.  

Dacă mai 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! 

8 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a  

regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Evidență 

a Persoanelor Prahova”. 

Avem pe doamna Zecheru, aici, prezentă. 

Doamna director, vă rog! 

 

Dna Ornella Adriana Zecheru 

La fel, și la noi, în luna octombrie a fost organizat examen de promovare în grad 

profesional, astfel încât trei funcții contractuale au fost transformate la gradul imediat 

superior, și o funcție publică de execuție, la fel, de la asistent la inspector principal.  

De asemenea, vă propun modificarea statului de organizare și funcționare a 

Direcției, astfel încât, Biroul ghișeu unic, care este parte integrantă a statului de funcții 

și a regulamentului de organizare a Direcției de Evidență a Persoanelor, astfel încât să 

fie completat cu atribuții, în vederea eliberării documentelor de identitate la nivel 

județean. Am avut în vedere această situație, întrucât am observat în ultimul timp 



10 
 

faptul că sunt tot mai multe solicitări ale cetățenilor din județul Prahova, pentru a 

obține documente de identitate, pentru situații deosebite.   

 

 (Domnul consilier județean Nistor Marian Tudor participă la lucrările 

ședinței). 

  

Dna Ornella Adriana Zecheru  

Ordonanța nr. 84, privind Înființarea, funcționarea și organizarea serviciilor 

publice de evidență a persoanelor, reglementează această..., este prevăzută această 

atribuție, în sensul de a elibera acte de identitate pentru situații deosebite. Și m-am 

gândit și am stipulat în regulamentul de organizare și funcționare, ca și situații atipice, 

gândindu-mă în special la românii care locuiesc și muncesc în străinătate, și care vin 

pentru o perioadă de timp limitată, și au nevoie de documente de identitate, pentru alte 

situații de deplasare în alte localități sau în alte state, pentru motive medicale, pentru 

competiții sportive și la nivelul județean am identificat această problemă. Astfel, vă 

propun, ca Biroul ghișeu unic, din cadrul Direcției Județene, în momentul în care va 

deveni funcțional, după ce vom parcurge toți pașii, să eliberăm documente de identitate 

pentru toți locuitorii din județul Prahova, astfel încât, cetățeanul de la Sinaia, care se 

încadrează în unele din motivele pe care vi l-am enunțat, să poată veni la sediul 

Direcției Județene de Evidență și să își obțină actul de identitate într-un termen mai 

scurt, având în vedere că termenul de eliberare al actelor de identitate la nivelul 

județului Prahova, uzitat de celelalte servicii publice locale care sunt înființate la 

nivelul județului, este de 10 zile.  

Noi, având posibilitatea, fiind în același sediu cu Biroul Județean de 

Administrare a Bazelor de Date, care și confecționează, produce aceste documente de 

identitate, să le putem face în câteva ore sau a doua zi - pentru motive deosebite.  

Mulțumesc. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte bine, este o gândire foarte, foarte bună să accelerăm acest proces în 

anumite cazuri, care sunt stipulate și în ordonanța respectivă. Venim în sprijinul 

cetățenilor, până la urmă.  

Cu privire la proiectul de pe ordinea de zi, dacă sunt alte comentarii, dacă este 

nevoie să explicităm altceva? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului 

județean de transport” - proiect inițiat de către doamna Ludmila Sfîrloagă, 

vicepreședinte al Consiliului județean. 

Domnul Andron! 

 

Dl Alexandru Andron 

Este vorba de introducerea a două stații: una în comuna Bucov, la Adăpostul de 

câini și în Cartierul 1 Mai și o solicitare din partea  Colegiului Național ,,Nicolae 
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Iorga” și a Liceului tehnologic ,Agromontan „Romeo Constantinescu” din Văleni, 

pentru modificarea orarului  la 6 trasee, deservite de S.C. ,,Chivăran”, pentru că nu mai 

corespund cu orele de intrare și de ieșire ale elevilor.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este și este foarte bine. 

Am avut această sesizare cu privire la anumiți cetățeni din Posești, care nu 

ajungeau la timp la orele de curs.  

Vă mulțumesc foarte mult! 

Iar cu privire la Bucov, a venit solicitare din partea Primăriei, pentru înființarea 

acestor două stații.  

 

Dl Alexandru Andron 

Și amenajare, semnalizare... 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem și avizul de la IPJ, presupun? 

 

Dl Alexandru Andron 

Și de la IPJ și de la administratorul drumului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Perfect. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Doamna Papuc. 

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

Am votat pentru că știu că acum este comercial, nu mai este...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu mai sunteți serviciu de utilitate publică, este serviciu comercial. 

Din punctul meu de vedere, chiar nu există un conflict de interese. 

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

Și eu am considerat de la început... 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare a „Galei de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2019””. 

Domnule Horia Toma, presupun că sunteți încântat că vom avea, din nou, ,,Gala 

de Excelență a Învățământului”.  
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Nu știu câte premii veți mai câștiga anul acesta - s-a modificat un pic legislația și 

vreau să vă anunț că vom putea premia doar pe cei care au obținut rezultate la nivel 

național sau internațional. Deci, nu mai premiem pe absolut toți care au avut rezultate. 

Din păcate, spun eu, pentru că era o metodă de a-i stimula, dar oricum avem foarte 

multe premii. O să observați și cuantumul pentru fiecare premiu. Vă anunț că ce trece 

de 600 lei este impozabil... 

 

Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Este impozabil cu 10%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu 10% - așa este.  

Noi, am stabilit o grilă, astfel încât să existe o diferență: locul I față de locul II și 

față de locul III.  

Cei 500 vor rămâne 500, pentru că nu sunt impozabili. Cei 711 vor fi impozitați 

cu 10% și vom ajunge la 700, fix.  

 

Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Se impozitează doar diferența. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar diferența de la 600 la 711. Este bine.  

Eu spun că sunt premii... 

 

Dl Adrian Ionică 

Sunt mai mari decât la Municipiu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da,  mai mari decât la Municipiu. Eu cred că va fi un eveniment deosebit pentru 

toți cei care vor participa. Vă așteptăm să ne fiți alături la acest eveniment și de ce nu, 

dacă aveți... 
 

Dl Horia Victor Toma 

V-ați hotărât în ce dată? 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca să vă spun sincer, am discutat cu Inspectoratul Școlar, astfel încât să fie o 

dată unde să poată participa majoritatea elevilor. 

Am discutat cu domnul Angelescu, dar nu am stabilit-o efectiv - undeva între 5 

și 24 decembrie, m-am gândit eu. Cred că este o perioadă care ar fi prielnică, o 

perioadă a sărbătorilor de iarnă. 
 

Dl Adrian Ionică 

Sunt multe sărbători în perioada aceea și mai are Inspectoratul și o să se 

suprapună. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tocmai din acest motiv și bineînțeles... 

Vă rog, domnișoara Nicoleta Sprîncenatu! 
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Dna Nicoleta Sprîncenatu  

Vreau să completez, cum că, cu această ocazie pot fi premiați și elevii de la 

,,Carmen Silva”, pentru că ei aveau concursuri doar la nivel național, iar anul trecut... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Anul trecut nu am putut să-i premiem deoarece concurau singuri. Nu mai există 

altă instituție cu același profil, la nivelul județului, dar la nivel național există, și acum, 

cei care au reușit să obțină premii la nivel național, vor fi premiați.  

 Da, am mai îndreptat un pic din erorile de la prima ediție. Și, în fiecare an, vom 

încerca să ne îmbunătățim acest proiect pe care-l avem.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ultimul proiect, înainte de ,,diverse”, este proiectul cu care am suplimentat 

ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii terenului cu 

număr cadastral 29001 din domeniul public al comunei Blejoi în domeniul public al 

județului Prahova”.  

 Vă rog! 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Este o suprafață de 4000 m
2
, solicitată pentru construirea de locuințe pentru 

medicii din Unitățile sanitare din județ, teren care va fi pus la dispoziție… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar medici ați pus acolo? 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Da, medici specialiști din unitățile sanitare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ciudat. Eu știam că aceste ANL-uri pe care vrem să le dezvoltăm, voiam să se 

adreseze către toți specialiștii: dacă avem profesori sau... 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Noi am spus că sunt pentru unitățile sanitare și l-am atașat la spitale, ca să devină 

de interes județean.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Da. Nu cred că am avut o discuție în această privință, dar dacă așa 

ați considerat, nu este o problemă.  

Bun. Dacă sunt alte comentarii? Dacă nu, vi-l supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Ultimul punct de pe ordinea de zi este punctul ,,Diverse”. Dacă există ceva la 

acest punct? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult.  

Sper că m-am încadrat în timpul alocat.  

 

Ședința s-a încheiat la ora 15,30. 

 

 

 

 

 

Președinte,                Secretar general, 

          Bogdan Andrei Toader                                       Hermina Adi Bîgiu 


