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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 20 februarie 2020, ora 15,00  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 57 din 14.02.2020 

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 36 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, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian 

Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Petcu Monica, Pințoiu Toma, 

Pîrvu Ionel, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin 

George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel 

și Viter David Andrei. 

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

Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

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

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

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 

publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Marius 

Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna 

Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice; dl Robert Adrian 

Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcției servicii și achiziții publice; dna Elena 

Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Emil Drăgănescu, 

directorul executiv al Direcției Județene de Pază Prahova; dl Marin Grigore, directorul 

general al Societăţii ,,Plopeni Industrial Parc” S.A.; dna Ornella Adriana Zecheru, 

directorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova; dl Gheorghe 

Alexandru, managerul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești; Dl Mihai 

Dumitrache, managerul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dna 

Emilia Elena Iancu, managerul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova și 

reprezentanții presei. 

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

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dna Liliana Stănescu, șeful 

Serviciului urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu societăți comerciale din 

cadrul Direcției patrimoniu; dl Alexandru Andron, șeful Serviciului transport din 

cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dna Lea Lucuț, consilier la 

Compartimentul de Mediu din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl 

Constantin Savu, consilier în cadrul Compartiment Control al președintelui; dl Dan 

Norel Neagu, consilier la Serviciul urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu 

societăți comerciale din cadrul Direcției patrimoniu; dl Răzvan Nicolae Moșu, 

consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport-tineret, 
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ONG-uri, turism; dna Valeria Anghel, directorul Muzeului Județean de Istorie și 

Arheologie Prahova; dna Alice Neculea, directorul adjunct al Muzeului Județean de 

Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus”; dna Veronica Radu, directorul economic al 

Muzeului Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus”; dna Luminița Breazu, 

șeful Serviciului monitorizare și laboratoare, din cadrul Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului Prahova; dl Alexandru Spiridon, reprezentantul Agenției Naționale 

pentru Protecția Mediului Prahova; dna Daniela Tudorache, reprezentantul Gărzii 

Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Prahova, Ploiești; dna Violeta Preoteasa, 

contabil șef la Centrul Județean de Cultură Prahova; dl Gabriel Florea, manager de 

proiect la Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. și dl 

Alexandru Zăhărăchescu, avocat.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Îmi cer scuze pentru întârziere.  

 V-aș ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

 

X                      X 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult. 

 Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis, cu rugămintea de a 

accepta propunerea de suplimentare a ordinii de zi, cu proiectul nr. 15 - ,,Proiect de 

hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului Prahova a unor terenuri 

situate în municipiul Ploiești”. Este vorba de anumite terenuri care au fost transferate 

din partea municipiului către Consiliul județean, pentru diverse proiecte pe care le 

avem în derulare. Atunci când va veni proiectul pentru a fi dezbătut, o să primiți mai 

multe explicații. Noi am aprobat deja trecerea, acum este intrarea în patrimoniu 

efectivă, pentru că a semnat domnul primar.  

 Și... Vă rog, doamna...! 

 

 Dna Ludmila Sfîrloagă 

 Domnule președinte, vă rog să supuneți aprobării Consiliului județean, 

introducerea pe ordinea de zi a - ,,Proiectului de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al județului Prahova a imobilului situat în 

municipiul Ploiești, strada Popa Farcaș nr. 45 și transmiterea acestuia fără plată 

Protoieriei Ploiești Sud”.  - proiect care a mai fost pe ordinea de zi acum două ședințe. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu privire la suplimentarea ordinii de zi, dacă sunt comentarii de făcut? 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 punctele nr. 15 și nr. 16, cu 34 voturi „pentru”.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

 Acum ordinea de zi în integralitatea ei. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

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

Prahova din data de 30 ianuarie 2020. 

 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

a fondului la dispoziția Consiliului Județean Prahova pe anul 2020 și estimări pe 

anii 2021-2023 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova.  

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2020 

și estimări pe anii 2021 - 2023 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova.  

 4. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilier județean - 

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

 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni nou validați 

în componența unor comisii de specialitate ale Consiliului județean Prahova - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 6. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului 

Județean Prahova din anul 2018 referitoare la proiectul „Extindere, reabilitare, 

modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova.   

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru anul 2019 

referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului 

în Județul Prahova 2019-2023” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova.   

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 

asistaților din „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice-Pensionari” Fîntînele 

-  inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean 

Prahova.   

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 11. 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. 
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 12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a regulamentului 

de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Pază Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului 

Prahova și aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor și 

formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorități la acordarea 

locuințelor de serviciu - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova.  

  14. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 

Prahova a unor terenuri situate în municipiul Ploiești  - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al județului Prahova a imobilului situat în municipiul Ploiești, strada Popa 

Farcaș numărul 45 și transmiterea acestuia fără plată Protoieriei Ploiești Sud - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.   

 16. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea să constat, după multă, multă vreme, o prezență de 100%, ceea ce este 

un lucru foarte, foarte bun. Înseamnă că toată lumea... 

 Am văzut-o și pe doamna Papuc - chiar îmi era dor de dumneaei. Am văzut-o și 

pe doamna Papuc, aici prezentă. Avem 34, din 35. Mulțumesc. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

A plecat domnul Pîrvu 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, domnul Pîrvu este prezent, este... Vine imediat. Deci, vom fi chiar 100%. 

După ce îi validăm pe cei doi consilieri județeni, noi. 

Primul punct - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare din data de 

30 ianuarie 2020”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ... 

Nu, haideți să depună... 

Haideți, cu permisiunea dumneavoastră, vă cer permisiunea de a trece la 

proiectul nr. 4 și apoi reluăm...  

Nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilier 

județean”. E normal, dacă se alătură echipei, să înceapă din prima zi să ,,intre în 

pâine”, ca să spunem așa - în muncă. 

Cine este de acord cu modificarea: trecerea punctului nr. 4, care va deveni 

proiectul nr. 2. Bun. 
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Și bineînțeles nr. 5, va fi următorul: cu desemnarea consilierilor județeni nou 

validați în comisiile de specialitate.  

Da. Nu era așa important, important era să participe. Comisiile... În principal 

vor intra în comisiile de unde au plecat domnii consilieri.  

Haideți să dăm curs proiectului nr. 4. Eu cred că trebuie să depună jurământul. 

Domnule Enescu, președintele Comisiei de validare, vă rog! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Comisia s-a întrunit astăzi.  

Dați-mi voie să vă prezint Raportul: 

,,Comisia de validare, aleasă conform hotărârii nr. 91 din 29 iunie 2016 a 

Consiliului județean, cu modificările și completările ulterioare, întrunită în ședință a 

constatat următoarele: 

Conform:  

- Ordinului nr. 251/07.08.2019 emis de Prefectul județului Prahova, 

mandatul de consilier județean al domnului Soiu a încetat și a fost declarat 

vacant locul acestuia în Consiliul Județean; 

- Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 10/06.02.2020, mandatul de 

consilier județean al domnului Popescu Cristian a încetat și a fost declarat 

vacant locul acestuia în Consiliul Județean; 

Ca urmare a vacantării a două locuri de consilier județean, deținute de PNL, se 

impune examinarea îndeplinirii cerințelor de eligibilitate de către primii supleanți pe 

lista acestui partid la alegerile pentru Consiliul Județean din 5 iunie 2016. 

Comisia de validare, analizând această listă de candidați, a constatat 

următoarele: 

- Domnul Al Hasoon Ayad, supleant pe lisele PNL, a renunțat la această 

calitate, conform adresei înregistrate la Consiliul județean, nr. 2813/06.02.2020.  

- Organizația Județeană a PNL confirmă, cu adresele nr. 11 din 06.02 și nr. 12 

din 10.02., apartenența politică la acest partid a domnilor: Chelan Gabriel Bogdan și 

Bellu Claudiu Mihai, următorii supleanți, fiind îndeplinită astfel cerința expres 

prevăzută de lege în acest sens.  

Ca urmare a examinării  realizate, Comisia de validare a constatat că domnii 

Chelan și Bellu întrunesc și îndeplinesc și celelalte condiții de eligibilitate prevăzute 

de lege. 

În raport de cele prezentate, comisia vă propune: 

       - Constatarea renunțării la calitatea de supleant pe lista PNL, la alegerile din 5 

iunie 2016 a Consiliului județean, a domnului Al Hasoon Ayad...” 

Am zis bine, Eugen? 

 

Dl Eugen Ionică 

Da. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

,,...și validarea mandatelor celor doi consilieri: Chelan și Bellu, supleanți pe 

lista Partidului Național Liberal”. 
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A semnat: subsemnatul, Lungu Adrian, Ionică Eugen, Pințoiu Toma și 

Tomoșoiu Adrian. 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu există alte comentarii la acest punct? Eu cred că domnul Enescu a fost 

destul de explicit. Cred că situația a fost înțeleasă. 

 

Dl Eugen Ionică 

Mai puțin cu accentul, mai trebuie să lucreze la „h”. 

 

(Domnul consilier județean Pîrvu Ionel, participă la lucrările ședinței). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu părere de rău, nu cred că a avut posibilitatea de a ajunge în acele locuri, 

pentru a cunoaște mai bine limba respectivă. Dacă îi oferiți această posibilitate, sunt 

sigur că va fi de acord să se adapteze.  

Dacă nu sunt..., vă propun să vă supun la vot hotărârea comisiei de validare. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum să trecem la procedura pentru depunerea jurământului.  

 

Dl Gabriel Bogdan Chelan 

Subsemnatul Chelan Gabriel  Bogdan ,,Jur să respect Constituția și legile țării 

și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele 

locuitorilor județului Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnul Bellu! 

 

Dl Claudiu Mihai Bellu 

Subsemnatul Bellu Claudiu Mihai, consilier în cadrul Consiliului județean 

Prahova ,,Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot 

ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului 

Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa să v-ajute Dumneazeu! 

Proiectul numărul... 

Revenim la 2 sau mergem la proiectul nr. 5 - să desemnăm consilierii județeni 

nou validați în componența unor comisii de specialitate? 

Haideți să trecem și la punctul nr. 5 și vom reveni la punctul nr. 2. 
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5 - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni nou validați în 

componența unor comisii de specialitate ale Consiliului județean Prahova”. 

Vă rog, doamna secretar sau departamentul juridic.  

Propunerea știu că există făcută... A fost transmisă. Știu că există.   

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Proiectul nr. 5 pe ordinea de zi: se desemnează domnul consilier Chelan Gabriel 

Bogdan, în componența Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură și 

culte și domnul Bellu Claudiu Mihai, în componența Comisiei pentru sănătate, 

protecție socială, agricultură și activități sportive. Acestea sunt propunerile. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnilor, doamnelor, ați auzit propunerile. Dacă sunt comentarii la acest 

punct? Presupun că nu.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 

Dl Adrian Ionică 

Până la ședința viitoare o să facem și noi reorganizarea Comisiei nr. 4, pentru că 

nu avem președinte în momentul acesta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Chiar vă rog. Mulțumesc foarte mult.  

 

Dl Adrian Ionică 

Cu plăcere. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și revenim.  

 Proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Prahova pe anul 

2020 și estimări pe anii 2021-2023”. 

 Vă rog, comentarii la acest punct!? 

 

 Dl Adrian Ionică 

 Permiteți, domnule președinte! 

 La o lectură atentă a acestor sume, am observat, pentru UAT-uri similare sunt 

discrepanțe foarte mari, să știți. Din acest motiv, nu fac comentarii, voi vota împotrivă. 

Vă mulțumesc! 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles. Vă respect punctul de vedere. Am încercat cât mai mult să 

dialoghez cu colegii dumneavoastră, știți că noi, spre deosebire de alte consilii: locale, 

municipale, orășenești, am încercat să armonizăm aceste sume în funcție de ponderea 

politică, din cadrul Consiliului județean. Dacă facem un calcul foarte atent, să știți că 
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am încercat să păstrez de fiecare dată această pondere cu reprezentativitatea 

dumneavoastră de 15 consilieri, însemnând 40% din sumele alocate.  

 Singura problemă pe care am întrezărit-o și pe care am discutat-o cu domnul 

consilier Ciolac, liderul dumneavoastră, a fost în legătură cu Păulești, unde există o... 

Cum să vă spun? ...O animozitate în rândul consilierilor PSD și PNL.  

 Aici, rugămintea la dumneavoastră, dacă există înțelegere și cred că frumos, 

corect, este... cineva, bineînțeles, că și-l va asuma - că este PNL sau că este PSD. Nu 

mi se pare un principiu foarte bun să stimulăm, nu neapărat traseismul politic, ci 

trădarea. Eu sunt un om foarte corect și într-o echipă să știți că sunt foarte deschis. Eu 

știu ce înseamnă și din acest motiv vă propun diminuarea, față de lista pe care v-am 

furnizat-o… 

 Trebuie să vă fac amendament, dacă vrem să dăm și la Păulești, trebuie să fac 

acest amendament - să scădem sumele de la Mizil și de la Boldești-Scăeni și să dăm și 

Primăriei Păulești, pentru că înțeleg că are nevoie. Dacă... 

 Vă rog, domnule Ciolac! 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Eu am participat de multă vreme la discuțiile privind parteneriatele, cotele pe 

care le repartizăm...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Repartizarea sumelor din partea Consiliului județean. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Exact. Ceea ce numesc eu: susținerea proiectelor, mai puțin repartizarea sumelor 

este și acesta, sigur, modalitatea prin care poți să duci banii.  

 Am avut o colaborare foarte bună...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Cu o mică sincopă, în anul 2019, pe care mi-o asum și știu despre ce a fost 

vorba și am încercat ulterior să îndreptăm această problemă. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Este o cutumă pe care sunt convins că și următoarea administrație a Consiliului 

județean o va respecta.  

 În ceea ce  privește  susținerea proiectelor din diverse localități, am încercat să 

facem cât se poate de echilibrat și să ținem cont de posibilitățile localităților, de 

importanța proiectelor, nu totdeauna s-a putut, pentru că sumele de bani nu sunt foarte 

mari. Vă rog să vă uitați și vedeți că bugetul din acest an nu este...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă explic la punctul următor situația reală. Nu ceea ce presupun unii, în special 

cei de la București, că există în teritoriu. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Exact. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 O să vă prezint exact ce avem. 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Plus că derogările de la Legea finanțelor, derogarea petrecută anul trecut, a 

bulversat și mai mult alocarea de fonduri, dar una peste alta, lucrurile au mers destul 

de bine la Prahova, sper să meargă în continuare. 

 Susținem alocarea pentru localitatea Păulești, a sumei de 250, considerând dacă 

vreți, ca dumneavoastră susțineți într-o anumită cotă și noi să venim cu suplimentarea 

până la suma de 250. 

 Mulțumesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O să vă completez un pic: aceste sume nu sunt pentru proiecte - sunt pentru 

susținerea activității de funcționare, în special. Aici am insistat, și o să vedeți din 

propunerea pe care o avem, să alocăm sume un pic mai mari către localitățile care au: 

spitale, sub autoritatea lor; care au licee, care deservesc zone mai ample; către 

localitățile care derulează fonduri europene, unde au nevoie de cofinanțare, și 

bineînțeles să ținem cont de dimensiunea localității și de populație. Pentru că altele 

sunt problemele la: Vadu Săpat, Jugureni, Călugăreni, Lapoș și cu totul și cu totul 

altele sunt problemele la: Măneciu, Valea Călugărească, Băicoi, Văleni, Sinaia, 

Azuga, Comarnic, Breaza, Slănic - adică trebuie să facem o... Și o să regăsiți că s-a 

ținut cont în mare parte și de probleme și de proiecte și de solicitările dumnealor.  

Am calculat totuși, ca să înțelegeți, suma solicitărilor și este foarte important să 

știți.  

Doamna Eliza, cât era suma solicitărilor dumnealor? 

Eu țin minte că era vreo 80 milioane, din cei...  

82 sau 83. 

 

Dna Eliza Grecu 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Noi având 27 la dispoziție. Vă dați seama că este foarte, foarte greu să reușim... 

În aceeași măsură ne dorim să sprijinim și municipiul Ploiești, cu acel Centru de 

radioterapie care este foarte important pentru tot județul. Și din acest motiv vă propun 

alocarea unei sume de un milion acum și un milion imediat după 15 martie. O să vă 

explic la buget de ce după 15 martie. Avem foarte mulți bani alocați la aceea ce 

înseamnă deszăpezire - avem 13 milioane. Cred că am cheltuit 1,7 milioane. Banii 

aceia îi vom folosi pentru a ajuta localitățile, inclusiv Ploieștiul - pentru că avem 

nevoie ca în Ploiești să existe acel Centru de radioterapie. Avem nevoie.  

Vă rog, domnule Ciolac! 

 

 Dl Dan Ciolac 

Doar intervin puțin. Sigur, poate nu am avut eu exprimarea cea mai bună, dar vă 

citesc din ceea ce am informat, cum i-am informat pe colegii mei: ,,cota de 6% poate fi 

utilizată pentru susținerea Programelor de Dezvoltare Locală...” 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

  

 Dl Dan Ciolac 

,,...pentru susținerea Programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală...” 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

  

 Dl Dan Ciolac 

,,...și pentru cheltuieli de funcționare, numai dacă se justifică de ce nu sunt 

sumele pentru funcționare suficiente, atunci poți utiliza.” Acesta este un extras din 

lege, ca să fie foarte clar.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte corectă precizarea și vă mai spun un aspect important: cei care discutați 

cu edilii localităților și cred că mare parte dintre dumneavoastră ați făcut acest lucru, 

sunt probleme la ceea ce înseamnă acoperirea cheltuielilor legate de funcționare, 

respectiv mai în detaliu, legate de asigurarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap. 

Sunt probleme. Eu cred că mare parte din aceste sume se vor duce pe acest capitol. 

Din păcate. Din păcate, pentru că acolo: Guvernul, Ministerul Muncii trebuia să 

intervină și să aloce sume. 

Am înțeles: propunerea mea era... 

Vă rog, domnul Enescu! Și îmi cer scuze! Nu am văzut. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Nu are legătură cu punctul de pe ordinea de zi.  

Ne-am grăbit un pic și doi colegi de la noi vor să ia cuvântul. Trebuia să ia 

cuvântul, potrivit Codului administrativ, la începutul ședinței. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu  

Este vorba de mine. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu  

La punctul nr. 3 și punctul nr. 9, nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să se menționeze în procesul - verbal. Deci... 

 

Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Bună ziua! 



11 
 

Iar eu la punctul nr. 3. La fel, vă rog și eu să se consemneze că nu voi participa 

la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doar la punctul nr. 3? 

 

Dna Nicoleta Sprîncenatu 

Da. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu  

Și eu: nr. 3 și nr. 9.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nr. 3 și nr. 9. Am înțeles și vă mulțumesc. 

 

Dan Simona David 

Și eu la punctul nr. 3. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și doamna Simona David...  

Deci, avem pentru punctul nr. 3, trei abțineri din partea celor trei doamne - 

neparticipare la vot.  

 

Dl Eugen Ionică 

S-a modificat legea. Nu este o contradicție să votați bugetele. Nu vor face 

niciun... Este modificată legea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acuma, aveți un coleg pe care îl apreciez foarte mult și s-ar putea să știți acest 

aspect.  

Domnul Nistor, dumneavoastră ce părere aveți? Ar trebui să voteze sau nu? 

 

Dl Marian Tudor Nistor 

Face fiecare cum vrea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este mai bine... 

 

Dl Eugen Ionică 

Este modificată legea. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este mai bine să fim siguri. 

Să respectăm... Nu știm cine și când ajunge să interpreteze votul și cum îl va 

interpreta. Haideți să fim corecți. 

 

Dl Adrian Ionică 

Este alegerea fiecăruia. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. Bun.  

Doamna Simona David, doamna Ardeleanu Georgiana și doamna Sprîncenatu 

Nicoleta. 

Am spus doamnă, pentru că toate aveți peste 30 de ani. 

  

Dl Adrian Ionică 

Ușor ironic. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ușor. 

Bun. Și acum, cu propunerea mea, legată de diminuarea sumelor de la Boldești-

Scăeni. Sau mai bine vreți să vă fac exact, să fac împreună modificările sau 

amendament? Doamna secretar, cum este corect? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Amendament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Amendament? 

Îmi permiteți un răgaz, ca să nu greșesc - să votăm ceva și să alocăm mai mult? 

Vă mulțumesc! 

Mai sunt alte modificări? Dacă aveți alte propuneri să le faceți acum ca eu să pot 

să… 

Aș considera să vă cer un răgaz de 3 minute, dacă se poate, ca să nu greșesc la 

sume, pentru că este corect să votăm ceva… 

 

       X 

 

     X     X 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamnele spun că este mai bine să vă citesc amendamentele. Eu o să prefer să 

vă citesc lista, să mă punctez cu dumneavoastră, ca să nu existe... Sau mai bine 

amendamentele. Dați-mi, vă rog frumos, lista! Presupun că o aveți cu toții.  

Este pe ecran. Mulțumesc! 

Nu știu cine a văzut, dar eu mă uit pe foile pe care le am la îndemână.  

 

Dl Dan Ciolac 

Vreau să fac o precizare: pentru comuna Păulești, toată suma este alocată din 

cota PNL-ului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. Și este bine să păstrăm...  

Să știți că și la nivelul Parlamentului, la începutul anului, se discută comisiile de 

la nivelul Parlamentului și la fel sunt... 
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Și aș vrea să mă asculte domnul Ciolac, în special.  

Diminuăm suma de la Gorgota, cu 50 mii, rămânând la suma de 175 mii. 

Diminuăm suma de la Măgurele, rămânând cu… tot cu 50 mii, rămânând la suma de 

175 mii.  

 

Dna Eliza Grecu 

171 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

171, atât era la Măgurele?  

 

Dna Eliza Grecu 

Era 221. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să mă punctez cu dumnealui, atâta vreau. De la Vărbilău, scădem 20 mii. De la 

Boldești Scăeni, 50 mii și de la Mizil, 50 mii.  

 

Dna Eliza Grecu 

Și de la Scorțeni. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am spus de la Scorțeni, 20 mii, rămânând suma de 150 mii, la Scorțeni.  

Toate aceste sume se vor duce către Păulești - 240 mii. 

Este ok, domnul...? 

 

Dl Dan Ciolac 

Da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun, dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu amendamentul propus, cu 

36 voturi „pentru” și un vot ,,împotrivă” (domnul consilier județean Ionică Adrian). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră, știu că ați spus de la început. Cred că sunteți solidar cu domnul 

primar de la Plopeni, în această speță - dacă nu mă înșel eu. 

 

Dl Adrian Ionică 

Este secretul lui… 
 

Dl Dan Ciolac 

Am o întrebare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 
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Dl Dan Ciolac 

Putem să ridicăm sumele acestea pe site, în seara aceasta? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, sigur. 100% vor fi ridicate pe site-ul Consiliului județean. 

 

Dl Dan Ciolac 

Pentru că sunt multe ședințe de consiliu în seara acestea...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu pot să semnez hotărârea și în acest moment și poate fi publicată.  

 

Dl Dan Ciolac 

Și încă ceva: Finanțele publice au spus că acceptă introducerea cotelor în 

bugetul localității fără să accepte decizia de la ei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Perfect. 

Noi am votat amendamentul și acum votăm hotărârea în integralitatea ei.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru” și un vot 

,,împotrivă” (domnul consilier județean Ionică Adrian). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Un vot împotrivă. Mulțumesc.  

Și acum aș vrea să ajungem la bugetul propriu al Consiliului județean și aș vrea 

să încep prin a vă prezenta niște grafice. Cred că sunt destul de edificatoare pentru 

ceea ce înseamnă bugetul Consiliului județean.  

Și primul pe care mi l-aș dori ar fi bugetul comparativ cu anii precedenți - în 

special cu 2019.  

Doamna Găvan, eu știu că mi-ați făcut o simulare. 
 

Dna Daniela Găvan 

Da. 2020 față de 2019 pe fonduri de la bugetul de stat. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci, anul trecut am avut alocări de la bugetul de stat, de 327 milioane. Anul 

acesta... 

Poftim! 
 

Dna Daniela Găvan 

Bugetul de funcționare. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bugetul de funcționare. Anul acesta, -aici înseamnă doar că dăm la o parte 

partea de excedent pe care am avut-o noi în...- anul acesta, 303. Suma alocată pentru 

asigurarea bugetului de funcționare, anul trecut a fost 275, anul acesta 218.  
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Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județului - anul trecut 24 milioane, anul acesta 50. Observați că este o creștere la acest 

capitol. Sume defalcate din TVA, pentru drumurile județene, anul trecut am avut 9 

milioane.  

A fost o mare greșeală ceea ce s-a întâmplat anul trecut la nivelul Guvernului - 

faptul că a împărțit suma în mod egal la aproape toate județele. Nu putem să 

comparăm Prahova, cu infrastructura rutieră pe care o are, cu alt județ de dimensiuni 

mai mici. Acum s-a ținut cont de dimensiunea județului și avem 17. Să știți că sunt 

foarte corect și asum anumite greșeli din bugetul anului trecut, care nu mi s-au părut 

normale - în discuțiile cu aparatul de specialitate, cel puțin.  

 

Dl Dan Ciolac 

Exact ceea ce v-am spus eu cu modificările la 273... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 273, să știți că a fost o lege foarte bine concepută la acel moment, care 

avea niște criterii extraordinar de bune ca și valabilitate, și atunci, și acum.  

Programul pentru Școli, al României - anul trecut 13 milioane, anul acesta 12. 

Finanțarea Culturii și Cultelor - nu știu de unde a existat un zvon că vom primi mai 

mulți bani. Nu. 6 milioane am primit și anul trecut, 6 milioane și în acest an.  

Și acum să vă spun cum am propus noi să repartizăm anul acesta cei 303 

milioane. V-am spus că este partea fără excedent.  

Aș vrea slide-ul cu structura cheltuielilor de funcționare, în primul rând.  

Așa cum veți observa... Din cheltuielile de funcționare: Asigurări și asistență 

socială - 36%, Transporturi - 23, Sănătate - 3%, Protecția mediului - 2%, Servicii 

publice locale aparat propriu - 13%, Învățământ special - 5%, Apărare, ordine publică, 

siguranță națională - 4%, Altele - 2%.  

Aș vrea, ca să nu avem o altfel de reacție, să știți că sănătatea rămâne o 

prioritate și avem sumele asigurate, atât pentru funcționarea Spitalului Județean de 

Urgență - suma este de 7 milioane... Doamna Găvan? ...pentru funcționare. Anul trecut 

am avut 8, alocate la începutul... am început cu 8, am terminat cu 10, la sfârșitul 

anului. Am spus să începem cu 7. Vă pot spune și din ce motiv: pentru că vom aloca, 

cu siguranță, alte sume, dar pentru partea de dezvoltare. Da, ne dorim să dezvoltăm 

Spitalul Județean. Partea de funcționarea, ar trebui și dumnealor, din economiile pe 

care le au...  

Și cât au avut la finalul anului ca și economii, doamna Găvan? 

 

Dna Daniela Găvan 

La funcționare? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Per total, din economii, din ce au încasat de la Casă și ce au plătit, că au 

rămas cu un excedent. 

 

Dna Daniela Găvan 

Cu un excedent de un milion și ceva. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Un milion și ceva. Acum, să-mi fie cu iertare, ei trebuie... Eu înțeleg foarte 

multe lucruri - noi asigurăm dezvoltarea, dar funcționarea nu putem să-i lăsăm pe 

dumnealor cu excedent, da? Trebuie să-și asigure și dumnealor funcționarea.  

Pentru că am avut întrebări din partea presei, legate de procentul sumei alocate 

cheltuielilor salariale, aș vrea cel mai simplu grafic, să fie prezentat bugetul consolidat 

al județului. Este primul slide. Cât înseamnă funcționare, cât înseamnă dezvoltare: 

dezvoltare - 35%, funcționare - 65%. V-am detaliat un pic ce a însemnat acel 65%, 

mai devreme, iar ceea ce aș vrea să observați și mi se pare destul de important - din 

acest 65%, să știți că cheltuiala salarială este undeva la... 

 

Dna Daniela Găvan 

54%. Aveți un grafic și cu structura economică. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Structura economică. Haideți să afișăm acel grafic. 

 

Dl Adrian Ionică 

54 din 65? 

 

Dna Daniela Găvan 

54% din total cheltuieli de funcționare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  

Acesta ar trebui să fie.  

Deci, așa cum vă este prezentat graficul, -încerc să ajung și eu la el-, din aceste 

cheltuieli, DGASPC-ul înseamnă 31%. Ca să vă fac un reper - cifra pentru cheltuiala 

salarială la DGASPC, și domnul director este aici, este de... Cât am spus, domnule 

director? 10 milioane? 

 

Dl Viorel Călin 

124.500.000. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atât ați solicitat dumneavoastră pentru întregul an.  

 

Dl Viorel Călin 

S-au alocat 100 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-au alocat 100 milioane. Sau dacă vreți, ca să înțeleagă poate absolut toată 

lumea - 1 000 miliarde lei vechi, atât înseamnă. Partea de asigurare a funcționării, pe 

lângă cheltuiala salarială, mai înseamnă încă 25 milioane. Aici înseamnă: utilități, 

bunuri și servicii, obiecte de inventar, bineînțeles hrana beneficiarilor, carburantul, 

contracte de service, ș.a.m.d. - absolut tot.  

Bun.  
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Cheltuieli de personal cu aparatul propriu, din total buget, înseamnă doar 9%. Și 

aici aș vrea să înțelegem ce înseamnă aparat propriu - cei, câți sunt în total, aparat 

propriu?  

 

Dna Maria Dovîncă 

230. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, sunt 230. 225.  

Avem 10 posturi aprobate suplimentar, pentru că derulăm fonduri europene mai 

mult de 40 milioane de euro. Așa este regula. Ne permite, cât timp avem în 

implementare.  

Avem o problemă, de 7%, cu rambursări credite. Pentru cei care nu cunosc 

situația, Consiliului județean Prahova plătește lunar 350 mii euro, rambursări credite. 

Bineînțeles și dobânda aferentă creditelor… 

 

Dna Maria Dovîncă 

400. În total. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

400, în total. 400 mii euro, creditul accesat în 2007, pentru reabilitarea 

infrastructurii rutiere, la acel moment. Da. Este singurul credit pe care-l are Consiliul 

județean Prahova - în valoare de 38 milioane de...  

 

Dna Maria Dovîncă 

39.500. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

39.500, din care am achitat în ultimii 3 ani, din 2016, cât?  

 

Dna Daniela Găvan 

Nu mai știu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu mai știți exact. Dar, achităm din acei 39 milioane euro? Gradul de 

îndatorare, totuși, este la un nivel scăzut… 

 

Dna Maria Dovîncă  

Sub 30. Douăzeci și ceva. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Douăzeci și ceva la sută.  

Dar, trebuia să știți unde se duc banii, să știți.  

Gândiți-vă că la secțiunea de funcționare puteam să avem un plus de 

aproximativ 13 milioane de lei, anual. Bani pe care-i puteam folosi pentru diverse 

lucrări de reparații curente și așa mai departe. 

Un ultim slide aș mai vrea să prezentați, vă rog frumos!  
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Structura venitului bugetului pe surse de finanțare. Și bineînțeles... Acesta. 

Deci, acestea sunt sursele noastre de venituri: cote și sume defalcate din 

impozitul pe venit; sume defalcate din TVA; venituri proprii - o să vedeți proprii că 

sunt destul de mici, 2,64%; finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

finanțarea Programului Național Dezvoltare Locală și observați că este 10% din buget; 

subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor FEN, post aderare. Și sume 

primite de la..., am pus noi acolo - sume primite din accesarea fondurilor europene, -

este corect-, 14,34.  

Și bineînțeles că trebuie să vă fac..., aici chiar este ultimul slide pe care îl am: 

structura cheltuielilor din dezvoltare, pentru că funcționarea v-am arătat-o, trebuie să 

vă arăt și secțiunea de dezvoltare, acel 35% care a rămas nedetaliat. Din acel 35% din 

buget, 47 se duce pe finanțarea proiectelor europene.  

Avem proiecte europene, domnule Marius, în valoare de...? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

85 milioane de euro. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La acestea se adaugă acel 7% pe care-l vedeți cu verde - Master Planul de Apă 

și Canal, da. Tot cofinanțarea unui proiect pe fonduri europene.  

Avem 2% transferuri către spitale, aici însemnând suma de 3 milioane la 

Spitalul Județean și 741 la Maternitate. Este sumă foarte mică. O să încerc să rezolv 

această problemă. Domnul director avea proiecte de aproximativ 3 milioane lei. 

Reparații, bine, reparații substanțiale, reparații capitale, sunt necesare, eu știu. Dar, pot 

doar să vă spun acest lucru: am rămas surprins când am văzut că nu avem bani efectiv 

decât să prindem lucrările de investiții cu sume minime - 100 mii. Dacă vă uitați pe 

lista de investiții, care este amplă. Cuprinde cred că... Câte proiecte? Sunt aproape 

două sute și ceva de puncte, efectiv. În afară de proiectele care sunt în derulare în acest 

moment, pe care trebuie să le continuăm, pentru că avem contracte semnate - ca și 

lucrări noi, am prins doar sensurile giratorii și pe acelea le-am prins cu sume destul de 

mici - în afară de cel de la Tătărani, pe care dorim să-l pornim luna viitoare, ca și 

proiectare și execuție aproape am finalizat procedura prin care am preluat un teren, dar 

unde am alocat 2,3 milioane. Școala specială care înaintează și am asigurat toată 

finanțarea... 

 

Dl Adrian Ionică 

Școala 1 spuneți? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, Școala Specială  nr. 1.  

UPU, de la Județean, unde avem 8 milioane alocați anul acesta, pentru că așa 

este în graficul de execuție, așa este și contractul semnat. În rest, lucrări noi, nu am 

prins decât expertize la podurile de la Drajna și de la Telega. Sunt probleme acolo 

legate de aceste două poduri și am mai prins câteva lucrări care nu sunt de o 

importanță foarte, foarte mare. Toată suma de pe drumuri, primită pe drumuri, 16 

milioane va fi dusă către acest program efectiv -programul de covoare asfaltice -unde 

încercăm să reabilităm aproximativ 70 km, de covoare asfaltice. Dar, vă spunem că în 
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discuțiile, și credeți-mă nu sunt specialist în buget, sunt economist, mă uit pe buget, îl 

înțeleg, dar doamnele de la buget au spus că: un buget așa de...  

Cum ați formulat, doamna Găvan?  

 

Dna Daniela Găvan 

Nu îmi amintesc. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu vreți să spuneți. 

 

Eugen Ionică 

O metaforă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O metaforă.  

Nu am avut până acum. Credeți-ne că noi aveam de obicei bani pentru tot. Din 

acest motiv și... 

 

Dna Daniela Găvan 

E diferență de 24 de milioane, mă scuzați, domnule președinte, din fonduri 

alocate de la bugetul de stat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la 327 la 303, doar acei 24 milioane. Doar aceia să-i luăm în calcul. Și 

trebuie să recunoaștem: față de anul trecut, am primit la ceea ce înseamnă DGASPC,... 

 

Dna Daniela Găvan 

27 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

27 milioane, noi având o cheltuială de 130, prognozat. Anul trecut nu am primit 

deloc - acesta este adevărul. Anul trecut am suportat din bugetul propriu, din bugetul 

județului, am suportat cu toții aproape toată cheltuiala la ceea ce înseamnă DGASPC - 

pe tot anul, o sută și ceva de milioane. 120 sau 127, a fost anul trecut. Dar, va fi... Vă 

spun un lucru: va fi din ce în ce mai greu de susținut acest program, din acest motiv 

dau tot concursul domnului director și conducerii care vor să descentralizeze aceste 

Centre mamut - exact cum se întâmplă la Călinești. E cel mai avansat Călineștiul, 

dintre cele de adulți. La fel și la ceea ce înseamnă Centre de copii, astfel încât 

cheltuiala noastră pe acest program să fie una, nu știu, măcar la jumătate, să fie 

suportabilă, din bugetul Consiliului județean.  

Să știți, eu doar sunt sigur că ne vom reîntâlni în cadrul Consiliului județean de 

anul viitor. Și ca să anticipez discuțiile care vor exista - încerc să vă prezint situația 

reală la zi și perspectivele. Pentru că situația nu este deloc roz și sigur în anii următori 

problemele se vor acutiza.  

Vă rog, haideți, comentarii, discuții, întrebări, neclarități, cu mare plăcere. Am 

invitat toți directorii, pe absolut toată lumea care  este în legătură sau are vreo legătură 
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cu bugetul județului, să poată să răspundă la întrebări sau să putem să vă furnizăm 

informațiile necesare.   

Dacă nu sunt întrebări, neclarități vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 (Doamnele consilier județean, Ardeleanu Georgiana Anca, David Simona și 

Sprîncenatu Nicoleta nu au participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult. 

Proiectul nr. 6 - ,,Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul 

de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

 Este un moment destul de important pentru Spitalul Județean, derulează foarte 

multe fonduri. Știu că a făcut parte domnul Cristian Popescu. Din acest motiv, solicit 

grupului PNL să desemneze o persoană. Așa mi se pare și normal.  

 

Dl Dan Ciolac 

Propunerea noastră este doamna Simona David. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt alte propuneri sau alte amendamente de făcut? Dacă nu, vă supun la 

vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Felicitări, doamna David, dar eu știu că dumneavoastră ați fost reprezentantul 

nostru și la Casa de Asigurări de Sănătate, o dată. Presupun că știți problematica, cât 

de cât. Bun.  

7 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului 

Județean Prahova din anul 2018 referitoare la proiectul „Extindere, reabilitare, 

modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești””. 

Domnul Marius! 
 

(Domnul consilier județean, Ciolac Dan a ieșit din sala de ședință).  
 

Dl Nicolae Marius Constantin 

Este vorba de aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018… 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care a rămas în vigoare. 
 

Dl Nicolae Marius Constantin 

Partea care a rămas în vigoare. La solicitarea antreprenorului de a actualiza 

salariul minim pe economie, în domeniul construcțiilor, mai exact 3 000 lei, adică 
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17,928 lei pe oră, a generat o majorare a devizului general cu aproximativ 1.700.000 

lei. Astfel, valoarea proiectului ajunge de la 18.566 la 20.300 mii lei. Conform 

contractului de finanțare, aceste depășiri trebuie susținute din bugetul propriu, 

finanțatorul -Autoritatea de Management -, suportând 1.500.000 de euro.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am explicat, cu alte ocazii, faptul că acest proiect a fost conceput în funcție de 

solicitările venite din partea cadrelor medicale din cadrul Spitalului Județean Prahova 

și proiectul a primit o valoare de 3 milioane euro. Din partea Ministerului nu am primit 

decât suma maximă pe care o puteam accesa. Ca să fim corecți, a fost de 1,5 milioane, 

dar noi am spus că noi nu putem... Inclusiv TVA, corect. Foarte bună completarea. 

...noi nu puteam să ne rezumăm la această sumă, noi aveam nevoie de o Unitate de 

Primiri Urgențe, așa cum trebuie, pentru adresabilitatea foarte mare pe care o are și 

aici vorbim de aproximativ 800 mii locuitori și vorbim de un număr de pacienți lunar, 

de aproximativ 3000-3500, da? În total, la Spitalul Județean, ajung 5 mii de pacienți, 

lunar, și trebuia să o dimensionăm ca atare și am spus că mai bine venim cu fonduri 

suplimentare din partea Consiliului județean, decât să ne rezumăm la acea sumă de 1,5 

milioane și să trebuiască peste, nu știu, 2-3 ani de zile, iarăși să ne apucăm să 

regândim acea Unitate de Primiri Urgențe.  

Care ar fi modificarea, de la ce sumă la ce sumă? Mai spuneți o dată! 

 

Dl Nicolae Marius Constantin 

De la 18.566.621 la  20.337.925. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu că domnul Răducanu, odată, făcuse calculul, ca procent. 

 

Dl Nicolae Marius Constantin 

Aproximativ  9,5%.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Mulțumesc. Dacă sunt aici comentarii, întrebări, amendamente de făcut? 

Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult. 

8 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2019 referitor la 

stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului din Județul 

Prahova 2019-2023””. 

Aici, un scurt amendament. Am participat astăzi la ședința de la Primăria 

Ploiești, ședință convocată de forumul ONG-urilor din Prahova. A fost o dezbatere 

destul de amplă pe tema poluării. Domnul primar a afirmat că și dumnealui își 

finalizează în această perioadă studiul pentru menținerea calității aerului la nivelul 
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municipiului și ni-l va trimite pentru aprobare, după ce-și primește avizele pe acel 

studiu.  

Aici, doamna Lea Lucuț, vă rog! 

 

Dna Lea Lucuț 

Raportul de astăzi, este conform Regulamentului din Planul de menținere a 

calității aerului care a fost aprobat anul trecut, în ședința Consiliului județean. Acest 

plan are măsuri de menținere a valorilor și se referă la județ.  

Cel despre care vorbește domnul președinte este obiectul altui plan... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe municipiu și Brazi. 

 

Dna Lea Lucuț 

Pe zona Ploiești-Brazi, și care urmărește..., o să includă măsuri de reducere, 

pentru că s-au înregistrat niște depășiri, pe câțiva indicatori...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Benzen... 

 

Dna Lea Lucuț 

...benzen, NOx-uri.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...NOx-uri și pulberile. 

 

Dna Lea Lucuț 

Da. Și acest lucru se va supune la fel, în aprobarea Consiliului județean, după ce 

se va finaliza studiul de mediu și planul care este sub...  

Asigurarea o face Primăria Ploiești, în asociere cu Brazi.  

Astăzi discutăm doar despre Planul de menținere a calității aerului și acest 

Raport care vine ca o obligație legală, conform Legii nr. 104 - Privind calitatea aerului 

și metodologiei HG nr. 257.  

Raportul, urmărește să prezinte stadiul de îndeplinire a măsurilor, care așa cum 

le știți, sunt măsuri propuse de primăriile din județ și privesc patru sectoare: de 

energie, eficientizare energetică, transport, alte surse - gen spații verzi sau terenuri 

degradate, consolidare și pe industrie neavând măsuri de îndeplinit pe operatori 

economici - am avut o măsură de campanii de control și conștientizare.  

Măsurile sunt 67, ca număr, ca să rezumăm un puțin. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta voiam să vă rog. 

 

Dna Lea Lucuț 

Măsuri însemnând... sunt și măsuri care conțin mai multe proiecte și din ele 

fiind un început de perioadă de planificare - vorbim de 2019, jumătate se află într-un 

stadiu de implementare: documentații tehnice sau contracte de finanțare, semnate; 12 



23 
 

sunt implementate parțial; o măsură și-a schimbat soluția tehnică și 14 nu au început 

încă, deloc execuția.  

Acesta este raportul... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Presupun că cei interesați pot consulta acest Plan... 

 

Dna Lea Lucuț 

 Se află pe site. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

...și bineînțeles măsurile și cele care sunt în implementare și cele 14 despre care 

ați făcut vorbire - faptul că nu au fost demarate. 

 

Dna Lea Lucuț 

Ca o concluzie finală: raportul este unul realist, pentru că fiind primul an de 

perioadă de planificare, stadiul măsurilor  este normal să se afle în mare parte în  

implementare.   

După aprobare se va posta pe site. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 

Vă rog, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, am studiat Planul începând cu 2019. Sunt 67 de măsuri. 

Doamna a spus că o mare parte s-a început. La o mare parte s-au alocat fondurile. Pot 

să vă spun că această alocare reprezintă 4-5% din fondurile respective, iar până la 

finalul anului 2020, -e o părere a mea, urmărind toate aceste propuneri făcute-, nu știu 

dacă din cele 67 de propuneri trecem de 10%. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De măsuri.  

Am înțeles. Haideți să...! Eu vă dau tot concursul și cred pe cuvânt, mai ales în 

această situație, când banii nu...  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu sunt banii respectivi... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. 
 

Dl Nicușor Răducanu 

Unu la mână.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Câteva propuneri, împreună cu dumneavoastră, împreună cu doamna Lea, le 

analizăm și decât să alocăm 5% la fiecare...   
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Dl Nicușor Răducanu 

Mai bine facem 2-3 propuneri... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

2-3 care ni se par mai importante. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

...și închidem anul 2020 cu ele. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu așa văd lucrurile.  

 

Dl Nicușor Răducanu 

Mai bine așa, decât: începem, dar nu terminăm.  

Facem studii, nu se finalizează - că am observat că se întâmplă.  

 

Dna Lea Lucuț 

Dacă îmi permiteți? 

O mare parte din proiectele propuse sunt finanțate cu fonduri europene. După 

cum știm, procedurile sunt destul de lungi... Ploieștiul, de exemplu, are foarte multe 

proiecte care sunt în stadii incipiente... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta am discutat cu Primăria Ploiești.  

 

Dna Lea Lucuț 

Și este adevărat că… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să știți că una dintre măsuri, și sunt sigur că este prinsă, este înlocuirea 

mijloacelor de transport în comun care folosesc în acest moment combustibil fosil, cu 

mijloace de transport electrice. Una din licitații este în derulare, una este suspendată. 

Cel puțin cea pentru tramvaie - se va relua procedura din partea Ministerului 

Dezvoltării. Așteptăm totuși cea cu autobuze electrice să fie finalizată anul acesta, la 

nivelul 2020. V-am dat un exemplu.  

Terminalele intermodale de la: Nord, Vest și Sud, care sunt depuse de foarte 

mult timp de către Primăria Ploiești și care au ca scop înlăturarea traficului cu 

microbuze prin interiorul Ploieștiului și oprirea lor la marginea Ploieștiului, acela cred 

că avem șanse să ne apucăm de el, anul acesta. Dar, aveți dreptate, nu se va finaliza. 

Dar, sunt proiecte...   

 

Dl Nicușor Răducanu 

În teorie e ok. În teorie și ne abținem mai mult.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 
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Dl Nicușor Răducanu 

Aplicarea lor în practică și peste 5-10 ani o să ne lovim de aceeași problemă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu am dat exemplu. 

  

Dl Nicușor Răducanu 

Iar în problema de industrie,...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

...cum spune doamna... este trecut acolo că nu s-au măsurat, nu s-au înregistrat 

valori peste. Așa este trecut în articolul respectiv, la punctul ,,c” - ,,nu s-au înregistrat 

valori peste”. Acuma se referă..., face excepție Braziul și Ploieștiul? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog! 

 

 Dna Luminița Breazu 

 Buna ziua! 

 Sunt Luminița Breazu, de la Agenția de Mediu Prahova. Sunt șeful Serviciului 

de monitorizare. 

 Tot ceea ce am scris în Raport se referă la Rapoartele anuale de mediu. 

Rapoartele anuale de Mediu se primesc la Agenția de Mediu, pentru anul trecut, în 

perioada ianuarie-martie, 2020. La sfârșitul lunii, când am dat Raportul către Consiliul 

județean, au fost primite la Agenția de Mediu abia 81 de Rapoarte, din două mii și 

ceva. Deci, nu au fost primite rapoartele de la Brazi, Teleajen, adică cei mai mari 

operatori economici. Și din cauza aceasta, acestea au fost... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Puteați să treceți acolo: cu excepția... 

 

 Dna Luminița Breazu 

 Păi am scris - 81. Nu ați citit. Am scris: 81 de rapoarte, din total. 

 Îmi pare foarte rău! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Eu vă spun ceva: eu am rămas surprins de faptul că doamna este aici. Este 

binevenită. Pentru mai multe detalii vă spun că îmi pare chiar bine că avem un 

specialist alături de noi, întrucât sunt... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Teleajenul, Braziul, au un termen de a trimite aceste rapoarte? 
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 Dna Luminița Breazu 

 30 martie. Toată lumea, 30 martie. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Termenul final. 

 

 Dna Luminița Breazu 

 Final, da. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Dar, măsurătorile acestea nu se dau... Încep măsurătoarea în 2019, ianuarie, și le 

dau în martie 2020. 

 

 Dna Luminița Breazu 

 Aceste măsurători sunt date într-un raport de mediu. Garda de Mediu, în control, 

monitorizează și verifică toate aceste rapoarte. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 M-ați înțeles: dacă iau măsurătoarea în ianuarie-februarie 2019, nu dau în martie 

2020, raportul. Ci dau..., trimit, direct atunci. 

 

 Dna Luminița Breazu 

 Acesta este un raport anual de mediu și trebuie să cuprindă toți factorii de 

mediu.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, anual totul este ok. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Dar să știți că și eu sunt de acord cu dumneavoastră... 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, anual totul este ok. Dar aerul de aici, cel puțin din Ploiești, este total... 

 

 Dna Daniela Tudorache 

 Dacă-mi permite-ți! Sunt Daniela Tudorache, de la Garda de Mediu.  

 Deci, așa cum a afirmat domnul președinte, municipiul Ploiești și comuna 

Brazi...  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Vor fi separate... 

 

 Dna Daniela Tudorache 

 ... Plan integrat de calitatea aerului în cere vor fi analizați: benzenul, oxizii de 

azot și PM și atunci se vor lua măsuri de reducere. Ce înseamnă Raportul anual de 

mediu? Acesta este o raportare a agentului economic, care raportează monitorizările de 

emisie… în autorizațiile de mediu sau în autorizațiile integrate de mediu. Sunt stabilite 
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măsuri de monitorizare pe sursele fixe, unele continuu, altele discontinuu și aceste 

rapoarte să transmit anual la Agenția de Mediu care analizează datele, le 

monitorizează și le transmite mai departe. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Agenția Națională de Mediu, Garda de Mediu, au posibilitatea să monitorizeze? 

Au și ei instrumentele necesare pentru această monitorizare? Nu ne bazăm numai pe 

informațiile primite. 

 

 Dna Daniela Tudorache 

 Deci, Garda de Mediu nu are laboratoare - așa cum știți. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Agenția are. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Agenția. 

 

 Dna Daniela Tudorache 

 Agenția face monitorizarea. Calitatea aerului se monitorizează prin stațiile de 

monitorizare automate pentru care am stabilit elaborarea Planului integrat de calitatea 

aerului, pentru care autoritatea locală are o întârziere din punctul nostru de vedere. 

Deci, trebuia să fie elaborat până la această dată. O să vedem în continuare când va fi 

elaborat acest plan, acum discutăm Planul de menținere. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Domnule Răducanu, știți de ce zâmbesc? Vă pot argumenta zâmbetul meu.  

 Doamna Tudorache, o cunosc pe doamna Tudorache cred că de vreo 12-14 ani, 

o știu eu că lucrează la Mediu... cred că aveți douăzeci și cât de ani?  

 

 Dna Daniela Tudorache 

 Din 1990. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din 1990. 

 Câți angajați aveți? Ca să fim mai exacți. 

 

 Dna Daniela Tudorache 

 Avem 6 echipe de control. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Doamnă, 6 echipe? Eu știu că ați fost directoare. Câți angajați, în total? 

 

 Dna Daniela Tudorache 

 La Prahova?  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Da. 
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 Dna Daniela Tudorache 

 12 comisari și... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Câți sunteți în sală, ca să facem procentul? 

 Deci, credeți-mă, sunt doar 12. Știu că au fost la un moment dat 8 sau 9. Și să 

știți că este o activitate destul de importantă și cu foarte puțin personal pentru a 

rezolva toate solicitările. Mi-aș dori, doamnelor, și vă mulțumesc că ați venit, dacă 

puteți mâine, la ora 10,00 să veniți la Primăria Ploiești, pentru că este bine să veniți ca 

și specialiști. Eu am rugat pe absolut toată lumea pe care o cunosc eu să vină să 

participe, inclusiv pe doamna Grațiela Gavrilescu, pentru că la un moment dat a fost... 

 Este o dezbatere legată de mediu. Este o problemă de actualitate și toată lumea 

ar fi bine să participe. Bun. Mulțumesc. 

 Domnule Răducanu! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Domnule președinte, numărul de oameni nu este relevant, în cazul de față. 

Pentru că avem și Agenția, avem și Garda de Mediu. Iar ideea, activitatea lor ar trebui 

să concure la a avea un aer mai respirabil în Ploiești.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este foarte corect. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Și în tot județul, nu neapărat în Ploiești. Acesta este punctul meu de vedere.  

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este corect. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Dat fiind aceasta, eu o să votez împotriva acestui Plan.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este dreptul dumneavoastră. 

 Atribuția noastră, a Consiliului județean este elaborarea acestui Plan de 

menținere, care propune anumite măsuri, pe care astăzi, exact cum spune și titlul, este 

Raportul referitor la stadiul realizării. Înseamnă că nu sunteți de acord cu Raportul? 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Nu sunt de acord cu aceste măsuri care s-au adoptat fără a avea o certitudine a 

realizării lor.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Păi tot noi am votat și măsurile. 
 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Păi tocmai asta spun, și  atunci când s-au votat... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 V-ați abținut. 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 … am fost împotrivă, da.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înțeles - atunci mergeți pe continuitate. Consecvență. 

 Alte comentarii? Amendamente? Propuneri?  

 Eu am argumentat nivelul... 

 

 Dl Adrian Ionică 

 Continuitatea merge cu limită - să știți.  

 

 (Domnul consilier județean, Dan Ciolac a revenit în sala de ședință). 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știu, eu am argumentat nivelul acestei situații legate de poluare, prin faptul că 

densitatea foarte mare de populație pe un spațiu restrâns. Toată lumea folosește 

mijloacele de transport, nu în comun, ci proprii, nu folosesc mașini electrice, foarte 

multă lume s-a debranșat de la termoficare, de la termie, de la sistemul centralizat și 

folosesc centrale de apartament proprii și toate aceste lucruri cresc nivelul poluării. 

Dar presupun că o să avem și altă dezbatere pe această temă. Legat de acest proiect, 

dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Răducanu. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru” și o 

abținere” (domnul consilier județean Nicușor Răducanu). 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am colegele…Până găsesc fondurile pentru acest sistem… au găsit o variantă - 

300 mii lei -și am spus că dacă costă mai mult de 50 mii lei, prefer să le am pe 

dumnealor angajate și plătite să numere voturile, decât să investesc 300 mii într-un 

sistem de numărare a voturilor. Mi s-a părut suma foarte mare, 300 mii lei. Specific, 

pentru că e important.  

9 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 

asistaților din „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice-Pensionari” Fîntînele”. 

Domnul director, dacă ne furnizați câteva explicații… 

 

Dl Viorel Călin 

Este vorba de beneficiarii de la Fîntînele, care sunt persoane vârstnice, sunt 14 

locuri pentru persoane vârstnice și… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Câte locuri sunt pentru persoane...? 
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Dl Viorel Călin 

14. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

14. Câte avem încadrate, specificați? 

 

Dl Viorel Călin 

14 ocupate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci 14 din 14. 

 

Dl Viorel Călin 

Și pentru aceste persoane, costul trebuie stabilit prin hotărâre de consiliu, 

potrivit Legii nr. 17 din 2.000.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât a fost anul trecut? 

 

Dl Viorel Călin 

3.438. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât? 

  

Dl Viorel Călin 

În jur de 3.500 lei. 
 

Dna Alina Georgiana Tincă 

3.616,3 lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

3.616. 

Ne puteți spune de ce acum ajungem la 4.990? 
 

Dl Viorel Călin 

Costul acesta este format din niște cheltuieli, printre care niște cheltuieli directe 

și indirecte și cel mai mult interesează cheltuielile salariale. A crescut, pe de o parte și 

numărul de salariați din centru, au crescut și salariile, prețul utilităților, prețul 

alimentelor, toate acestea conducând la creșterea costului… 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Eu sincer am rămas surprins de valoarea cu care crește. Din această sumă, se 

oprește de la beneficiar... 
 

Dl Viorel Călin 

Acesta este costul care trebuie achitat de fiecare beneficiar care stă în acest 

centru. Acest centru are 14 pensionari și 36 de adulți  cu dizabilități. Pentru persoanele 

cu dizabilități, costul este stabilit prin hotărâre de Guvern, la 900 de lei. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Corect. 

 

Dl Viorel Călin 

Pentru cei 14 pensionari, stabiliți dumneavoastră prin hotărâre de consiliu și 

acești bani, 4 990, ar trebui suportați de fiecare dintre cei 14 beneficiari. Din păcate, 

acești beneficiari, în marea majoritate, nu au nici un fel de aparținători și costul este 

suportat tot din bugetul de stat la fel ca și la ceilalți… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aici, mă scuzați. Haideți să specificăm. Eu unul, sincer, vă spun cu tot respectul 

și simpatia pe care v-o port, eu nu aș aproba vreodată o creștere atât de mare. Dacă îmi 

explicați, din care buget? Ați spus bugetul de stat, bugetul Consiliului județean? 

 

Dl Viorel Călin 

Așa cum se suportă și pentru celelalte persoane cu dizabilități, în proporție de 

până 90 la sută din bugetul de stat, la concret… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am și eu o întrebare către dumneavoastră: Care este explicația logică pentru 

faptul că pentru un beneficiar cu dizabilități încadrat în sistem, sunt 990 de lei, iar 

pentru un beneficiar, persoană vârstnică, este 4.990? 

 

Dl Viorel Călin 

Vorbim de contribuție. Aici este vorba de contribuția pe care trebuie să o 

plătească fiecare beneficiar care stă în centru. Cei 14, au pensie, fiecare. Numai că 

legea nu ne permite să reținem decât un anumit procent, maxim 60 % din pensie. Și 

atunci diferența până la costul mediu lunar, care nu e 4.990, trebuie suportat din buget. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar cât este, că eu așa citesc? 

 

Dl Viorel Călin 

Costul este peste 5.000 lei. 

   

Dl Eugen Ionică 

Cât anume peste 5 000 de lei, trebuie să aveți niște date. 

 

Dl Viorel Călin 

Am niște date, dar… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mă scuzați, dar dacă un om în vârstă, pensionar, în acest centru, consumă -că 

altfel nu pot - 5.000 de lei, o familie care trăiește cu salariul minim, mediu, cum vreți: 

împreună, poate ambii soți au 5 000, și ei totuși trăiesc doi, poate mai au și un copil în 

grijă, mie mi se pare foarte mare și nu înțeleg de unde de la 3.660 la 4.990. 
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Dna Rodica Mariana Papuc 

Au crescut salariile. 

 

Dl Viorel Călin 

Au crescut salariile… 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, de la salariile crescute. Pentru că la privat, întâmplarea a 

făcut să am nevoie de niște informații de genul acesta,… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu știu că este 2.800 minim, până la 3.700. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

La privat costă 3 000 lei. Aceleași servicii pleacă de la 3.000 până la 4.500 - 

5.000 lei - la privat. Ei au dreptate întru-un fel, pentru că au crescut foarte mult 

salariile și acestea se pun la personalul care are numai 15 beneficiari. Dacă ar avea 100 

de beneficiari, ar scădea automat și costurile per total. Acesta este răspunsul. 

 

Dl Eugen Ionică 

Câți angajați sunt în centru? 

 

Dl Viorel Călin 

Trei zeci și ceva de salariați. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

30 la 14, e clar că au salariile… De aici apare...  

 

Dna Nicoleta Sprîncetatu 

De ce nu spuneți că sunteți obligați să aveți un asistent la un beneficiar? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Stimați colegi, haideți să ne ascultăm.  

Domnule director! 

 

Dl Viorel Călin 

Acest centru are 50 de beneficiari. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În total știu că sunt 50 de locuri, de când l-am construit ca centru pentru 

persoane vârstnice. Știu. Întrucât nu am găsit beneficiari, am cerut aprobarea 

Ministerului... Știu toate aceste lucruri, domnule director. Eu îmi explic multe lucruri 

și am explicații și ajut tot timpul colegii ca să înțelegem situația și să votăm în 

cunoștință de cauză. De data aceasta, credeți-mă, nu pot să îmi explic de ce de la 3.660 

la 4.990 - care înseamnă o creștere de aproximativ 30%. 
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Dl Eugen Ionică 

De 42%, se calculează invers, de jos în sus. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc. 40%, pentru că nu au crescut salariile. Salariile au crescut în anul 

2018. În 2019, când avem noi hotărâre de 3.660, și până acum nu au crescut salariile 

atât de mult. Înțeleg, utilitățile au crescut cu 5%, 10%, nu aveți gaze acolo din ce țin 

eu minte, că am fost în acel centru. Explicați-mi de unde această creștere? Problema 

nu este, că înțeleg..., dar... 

 

Dl Viorel Călin 

Și pentru o persoană cu dizabilități nu cheltuim 900 de lei lunar, cheltuim peste 

5 000 de lei, pentru că noi trebuie să respectăm anumite standarde.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu. 

 

Dl Viorel Călin 

Toate instituțiile de control… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Norma de hrană, condițiile hoteliere - eu știu că aveți meniu zilnic cu anumite 

calorii, verificat, aprobat, eu știu ce înseamnă dar, totuși, mi se pare că am ajuns la un 

cost foarte mare. 

 

Dl Viorel Călin 

Se decontează foarte multe lucruri. De exemplu, la acest centru, dacă am 

cumpărat niște lemne în anul 2018 și nu am avut bani să le plătim, cel de la care le-am 

cumpărat ne-a amânat și le-am plătit în 2019.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din păcate știu și această situație. 
 

Dl Viorel Călin 

Toate aceste lucruri au condus la situația actuală. 
 

Dl Eugen Ionică 

Influența pe preț o puneți o dată? Nu, influența o puneți „à la longue”, pentru că 

aprobați un tarif care se va extinde „à la longue” pe când dacă ați solicita Consiliului 

județean să plătiți datoria pentru lemne, ar fi plata acolo și nu s-ar propaga „à la 

longue” pe toate lunile cu o creștere liniară. 

 

Dl Viorel Călin 

Acesta este un cost real și atât cheltuie statul cu un beneficiar. Aceasta este 

situația, fiindcă toate instituțiile de control care vin… 
 

Dl Eugen Ionică 

Știți cât consumă cei 14 pe lună, pe an?  Consumă 138.320 de lei. Doar pentru 

cei 14. Dacă mă duc…, ajung la niște costuri… 
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Dl Viorel Călin 

V-a spus colega dumneavoastră, că la privat e un cost, se plătește o taxă de 

2.000, fiindcă toate instituțiile de stat, din păcate, ne controlează foarte mult pe noi, să 

respectăm niște reguli și e normal? Nu. Fiindcă cei care funcționează așa nu au cum să 

funcționeze și cu un profit când percep 3 000 de lei de la un beneficiar. Ei 

funcționează ca niște societăți cu răspundere limitată, fără să fie mare parte din ei 

acreditați și normal că nu au angajat medic, nu au angajat personal de specialitate cât 

ar trebui. De aceea și solicitarea aceasta este foarte mare către sistemul… 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

       Domnul Răducanu, vă rog! 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Deci, aici vreau să completez eu pe domnul director - sunt în temă, cunosc. Așa 

este: cu 3 000 lei nu-și asigură profit, la privat, dacă ai un număr de 14 paturi. Dar 

dacă ai un număr de 150 de paturi îți asiguri și profitul.  

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Repartizezi cheltuiala către… 

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Exact, îți asiguri și profitul… 

 

Dl Viorel Călin 

 Vă dau un singur exemplu: conform standardelor, dacă ai 150 de paturi, trebuie 

să ai cel puțin 150 de salariați.  

 

 Dl Nicușor Răducanu 

 Da, conform standardelor, aveți dreptate, dar... 

 

Dl Viorel Călin 

 Atunci, trebuie să respectăm cu toții.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din cauza acestui standard, să știți că organigrama, nu vorbesc de personal 

angajat, organigrama DGASPC are, cât, doamna Nușa?   

 

 Dna Elena Ion 

 2164. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Din care sunt angajați, o mie șase sute cât?  

 

 Dna Elena Ion 

 Se plătesc salarii în jur de 1.680.  Fluctuează, 1.680 – 1.650, pe lună. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Și la 2.000 de beneficiari. La 2.000 de beneficiari, noi având o listă de așteptare 

în aceste centre, de cât? Câte persoane? 

 

Dl Viorel Călin 

 80 de persoane.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cam 80 de persoane așteaptă... 

 

Dl Viorel Călin 

 Cel mai relevant este -ca să puteți să faceți comparația -, este să mergeți la un 

centru privat, să vizitați un centru privat, unde vreți dumneavoastră din Prahova, și să 

mergeți și la Fîntînele. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Arată foarte bine. Construcția este nouă, este dată în folosință în 2015. 

 

 Dna Elisabeta Popovici 

 Ne împotrivim… ne îmbogățim sau ce se întâmplă?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu este vorba că ne îmbogățim, ne împotrivim, este vorba de o idee și un 

principiu. Dacă anul acesta a crescut de la 3.660 la 4.990 anul viitor la ce să m-aștept. 

Că va crește de la 4.900 la cât? 6.000? 

 

 Dl Claudiu Mihai Bellu 

 Îmi permit și eu o întrebare: domnule director, cum veți acoperi diferența 

aceasta de bani, în cazul în care Consiliul județean nu vă aprobă mărirea cerută? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu, trebuie să dea beneficiarii afară. Nu are cum. Va trebui să dea beneficiarii. 

Eu știu acest aspect.  

 Dar problema este că acum noi acoperim toată această sumă, pentru că 60% 

dintr-o pensie de 1.500 lei, calculați dumneavoastră cât înseamnă, că atâta îi oprim din 

pensie, 1.000 lei, iar restul de 4.000 lei îi suportăm noi.     

 

Dl Viorel Călin 

 Gândiți-vă că județul suportă pentru o mie și ceva de beneficiari. Aceasta este 

situația. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Știu, domnule director. 

 

Dl Viorel Călin 

 Dacă banii vin puțini de la bugetul de stat, singura variantă este ca județul să 

acopere diferența.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Acum, domnilor, dacă nu mai sunt alte comentarii, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 (Doamna consilier județean, Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la 

vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Observ că avem foarte multe doamne aici, prezente, care lucrează în acest 

sistem și deja rămânem în minoritate. Am numărat 4 până acum.   

10 - ,,Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova”. 

Avem câteva modificări. Le explică imediat doamna secretar.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Ca de fiecare dată… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu participați nici la nr. 10. 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Nu participăm. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră și cu doamna Simona David nu participați nici la nr. 10.  

Nu este vorba de interes patrimonial. Doamnele sunt membre ale acestui 

Colegiu director. Toți directorii de centre fac parte din acest Colegiu director, cum este 

și normal să facă, și dumnealor sunt directoare de centre. 

 

Dna Simona David 

Nu primim niciun leu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu că nu aveți interes, dar... 

Vă rog, doamna secretar, și îmi cer scuze că v-am întrerupt.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Nicio problemă.  

Ca de fiecare dată, atunci când apar modificări în structura de personal din 

cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, suntem obligați să 

actualizăm componența Colegiului director și modificările sunt ca urmare a 

modificărilor de organigramă pe care le-am aprobat în luna decembrie și ca urmare a 

faptului că unii dintre colegii noștri s-au pensionat, sau au intervenit alte modificări: au 

promovat sau invers, au trecut pe posturi de execuție.   

 



37 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au fost retrogradați.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Să ne exprimăm elegant.  

Acestea sunt. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt comentarii? Amendamente? Nu este remunerat, domnule Enescu...  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Nu, știu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

(Doamnele consilier județean, Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona 

nu au participat la vot). 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

11 - ,,Proiect de hotărâre legat de modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului județean Prahova.” 

Vă rog, doamna Ion! 

 

Dna Elena Ion 

Propunerea este cu menținerea numărului aprobat de funcții și de posturi - 

transformarea unei funcții vacante de execuție de consilier superior, în consilier 

principal, deci o retrogradare pe grad. Dar funcția este vacantă, tocmai pentru a crea 

posibilitatea accesării și din partea celor cu vechime mai mică.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ce vechime este necesară? 

 

Dna Elena Ion 

5 ani. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

5 ani, dar pot participa și cei cu vechime mai mare. 

 

Dna Elena Ion 

Da, peste 20 de ani. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Haideți să ne limităm la: 5, 7, 10, 15 ani vechime, nu peste 20. Nicio supărare 

domnule Necula, nu era niciun apropo. 
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Dl Gheorghe Necula  

Mai treceau doi ani și ieșea la pensie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Păi de-asta m-am gândit, că ar fi bine să avem forțe proaspete.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

12 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a regulamentului 

de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Pază Prahova”. 

Și aici, domnule Emil Drăgănescu, spuneți-ne de intenția dumneavoastră, că 

dumneavoastră ați venit cu propunerea.  

 

Dl Emil Drăgănescu 

Doamnelor și domnilor! Este vorba de două modificări în ceea ce privește 

Regulamentul de organizare și funcționare. Prima presupune primele demersuri pentru 

autorizarea instituției noastre, ca și formator profesional, în sensul că dorim să facem o 

economie la bugetul Consiliului județean și tot ce înseamnă cursuri de formare și 

pregătire, care sunt obligatorii conform legii, să le desfășurăm în interiorul instituției.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru Direcția dumneavoastră, specificați! 

 

Dl Emil Drăgănescu 

Pentru Direcția noastră, pentru oamenii noștri. Este vorba de cei 160 de agenți 

de securitate, care de altfel... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și pot aduce și venituri. Da, pot și pentru alții. 

 

Dl Emil Drăgănescu 

Da, și pentru alții. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au modernizat o sală, ca și sală de curs, cu tablă, cu băncuțe și avem deja lectori 

autorizați, formatori... 
 

Dl Emil Drăgănescu 

În cadrul instituției avem formatori autorizați pe cost propriu, care vor desfășura 

această activitate. Sunt specialiști... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost inițiativa dumnealui, să știți. 
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Dl Emil Drăgănescu 

Iar ca un al doilea aspect: încercăm să definitivăm un serviciu de permanență. 

Vorbim aici de un număr de telefon dedicat la care... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Unic. 

 

Dl Emil Drăgănescu 

...ofițerii noștri de serviciu să răspundă și să încerce să rezolve în primă instanță 

toate sesizările care vin din județ, către și cu probleme care țin de Consiliul județean. 

O primă rezolvare: dacă omul nu are gaze, nu are lumină, are orice problemă de, orice 

situație de... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sesizăm Prefectura... 

 

Dl Emil Drăgănescu 

Prestăm la orice oră, nu vorbim doar de cele 8 ore. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumnealui a venit cu această sugestie, după experiența de la nivelul Prefecturii, 

unde a văzut că există un astfel de număr unde există permanență și am spus că e bine 

să avem, dacă tot avem personalul care lucrează și pe timpul nopții. Și bineînțeles cu o 

minimă investiție: un post telefonic, unde acești domni sau doamne pot răspunde la 

acest număr unic și, bineînțeles, ei au în atribuții și monitorizarea video din instituție și 

din preajma instituției. Oricum aveau acest obiectiv în pază, așa avem și un număr 

unic.  

Vă rog, domnule Răducanu sunt sigur, sunt 100% sigur…   

 

Dl Nicușor Răducanu 

L-aș întreba pe domnul Drăgănescu: anul trecut, 2019, în baza HG nr. 301 art. 

44, ați făcut instruirea? Pregătirea continuă? 

 

Dl Emil Drăgănescu 

După cum știți nu au fost aprobate prin legislație programele profesionale. Noi 

am venit un pic înainte… 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Vă înșelați. 

Ele sunt aprobate. Din 2014 erați obligat să faceți pregătirea continuă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Le-au făcut. 

 

Dl Emil Drăgănescu 

Nu s-au făcut specializările. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu s-au făcut specializările… 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu, trebuie pregătirea continuă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

S-a făcut pregătirea continuă, mai mult ca sigur. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Bun, dacă ați făcut pregătirea continuă, este în regulă, nu am nimic. 

Înseamnă că aveți posibilitatea și aveți și oamenii pregătiți să efectuați în 

continuare. Asta voiam să știu: dacă în 2019 ați făcut sau nu ați făcut pregătirea 

continuă. 

Și o întrebare pentru doamna...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Agenții dumneavoastră de pază, pe care-i aveți, au același salariu? Salariul lor 

este standard stabilit? 

 

Dna Elena Ion 

Există grile de salarizare. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Grile de salarizare. 

 

Dna Elena Ion 

Prin Hotărârea Consiliului județean nr. 7/2020, vorbim de ultima aprobare. În 

fiecare an, începând cu 2017, angajații Direcției județene de pază au încadrarea pe cod 

COR de paznic, deci, începe cu codul 9, nu cu agenți, nu cu 5 000 - cum vorbiți 

dumneavoastră... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Da.  

 

Dna Elena Ion 

...și nivelul de salarizare este unitar. Pe cine cheamă ,,paznic”, ocupă funcție de 

paznic, de pază, are același salariu, este influențat în schimb de vechimea în muncă. 

Deci, unul este salariul angajaților…  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și de orele de noapte... 
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Dl Nicușor Răducanu 

Așa… 

  

Dna Elena Ion 

La gradația 5, adică peste 20 de ani vechime. Atât. În rest este unitar. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Unitar toată lume. Mai specificăm un anumit aspect: pe lângă cei încadrați ca și 

paznici, avem câte funcții publice?   

 

Dna Elena Ion 

24. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

24 de funcții publice, unde ei sunt încadrați ca și consilieri, în TESA, în 

contabilitate... 

 

Dna Elena Ion 

În achiziții, juridic, în resurse umane - unde sunt funcționari publici. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Am auzit o plângere de la un agent de pază al Consiliului județean, pentru că el 

lucrează la obiectivul ,,X” și nu lucrează la Consiliul județean, unde sunt diferențe 

foarte mari de salariu - între obiectivul ,,X” și Consiliul județean.  

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, se referea la acel personal TESA, la acei funcționari care au altă...  

 

Dna Elena Ion 

Care sunt pe grila de funcționari. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar paznic, dacă este paznic la Consiliul județean, la muzeul ,,X” sau la 

DGASPC, că avem și acolo obiectiv în pază, toți sunt la același nivel, la care influența 

înseamnă vechimea și orele de noapte, atât. Nu există altă influență. Dar la nivelul 

Consiliului sunt 24 de posturi cu salarii similare celor de la... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Reacția lui a fost că obiectivul respectiv are un grad de…, că e mult mai ușor 

decât celelalte obiective, de aceea am vrut să văd dacă aveți o departajare pe obiective: 

care e mai greu, care e mai ușor. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu avem cum să facem acest lucru. 

  

Dl Alexandru Bănică 

Concurența vrea să știe tot. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

La bariera de la intrarea A, să știți că avem cel mai greu obiectiv în pază.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

13 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea 

și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și 

aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor și formularea 

propunerilor în vederea întocmirii listei de priorități la acordarea locuințelor de 

serviciu”. 

Urmare a vacantării unei locuințe, deocamdată, așa țin eu minte - că avem una 

singură vacantată. Un coleg de la achiziții, domnul Cătălin, dacă nu mă înșel.  

Am considerat oportun să aprobăm din nou Regulamentul privind..., pentru că a 

apărut și Codul administrativ și avem și alte modificări și am spus să aprobăm din nou 

componența acestei comisii pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu.  

Propunerile care sunt?  
 

Dna Alina Georgiana Tincă 

În anul 2010 au fost președinții de comisii și am păstrat aceeași formulă,  cu 

amendamentul că, la această dată, sunt alți consilieri județeni în această funcție.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnilor, dacă...  

Deci, sunt președinții de comisie: Bănică Alexandru, Tudoran Lorin Gabriel, 

Pințoiu Toma, președintele comisie 4 - ați spus că îl veți...   

 

Dl Adrian Ionică 

Nu mă antepronunț.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Foarte elegant.  

...domnul Neaga Gheorghe și domnul Enescu Rareș. 

Și bineînțeles, președintele comisiei, doamna Ludmila Sfîrloagă. Așa a fost la 

momentul respectiv: cu un vicepreședinte și președinții comisiilor.  

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Și comisia se va completa cu un reprezentant de la Direcția juridic contencios și 

unul de la Direcția Patrimoniu, numiți prin dispoziția dumneavoastră.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu siguranță că trebuie să avem și personalul de specialitate care să întocmească 

hârtiile și procedurile necesare.  

Dacă sunt alte propuneri, alte....? Dacă nu, vă supun la vot această comisie. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

15 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 

Prahova a unor terenuri situate în municipiul Ploiești.”  

Doamna Stănescu, vă rog! 

 

Dna Liliana Stănescu 

Este vorba despre cele 6 terenuri pe care le-am solicitat la Primăria municipiului 

Ploiești, pentru realizarea extinderii Spitalului Județean, în vederea asigurării locurilor 

de parcare și a spațiilor verzi, pentru respectarea normativelor în vigoare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și pe această cale aș vrea încă o dată să mulțumesc consilierilor din cadrul 

municipiului Ploiești, care au fost de acord cu solicitarea noastră și ne-au trecut aceste 

loturi care ne sunt foarte, foarte folositoare, atât pentru amenajarea unei parcări 

adecvate, cât și pentru încadrarea cu extinderea spitalului, în toate normativele, 

conform PUZ-ului - pe care tot dumnealor l-au analizat, discutat și aprobat cu anumite 

condiții în comisiile de specialitate de la nivelul municipiului Ploiești.  

Vă rog, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu  

Voiam să atrag atenția comisiei respective că: sectorul 1, 1A și 1 B, au 4 ani de 

zile pentru a aduce activitatea la nivelul maxim, dacă nu, trec automat înapoi la 

Primărie. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Știu. Am fost prezent la acea ședință și am discutat. Noi am solicitat un pic mai 

mult. Domnii consilieri din cadrul unui grup politic au solicitat mai puțin și am spus: 

până la 4 ani. E vorba de parcare și niște dotări. Am spus că, în 4 ani de zile cu 

siguranță vom reuși să finalizăm acele obiective. Mulțumesc pentru specificații. Este 

în regulă. 

Dacă aveți alte probleme? Comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Întrucât dumneavoastră ați fost inițiator acum câteva dăți, vă rog să citiți 

dumneavoastră, doamna Sfîrloagă.  

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nr. 16 pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public în domeniul privat al județului Prahova a imobilului situat în municipiul 

Ploiești, strada Popa Farcaș numărul 45 și transmiterea acestuia fără plată Protoieriei 

Ploiești Sud”. 

Acest proiect de hotărâre a mai fost discutat acum două ședințe. Dacă mai are 

cineva ceva de adăugat?  



44 
 

Atunci, supunem la  vot, domnule președinte?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu cred că am discutat și am analizat împreună atunci și ați spus că aveți nevoie 

de mai multe clarificări și mai mult detalii. Știu că între timp v-ați interesat la aparatul 

de specialitate. Și la mine personal au venit câteva persoane și cred că am fost destul 

de înțeleși cu privire la trecerea acestui obiectiv. 

Vă rog, domnule Răducanu! 

 

Dl Nicușor Răducanu  

Deci, domnule președinte, astăzi a sosit la noi protopopul respectiv. A sosit la 

noi, dar îl las pe domnul Dan Ciolac să concluzioneze. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

După cum știți, în ședința anterioară, grupul PNL s-a abținut la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și fiind un proiect cu două treimi, proiectul a fost respins. 

 

Dl Dan Ciolac 

Nu pentru faptul că noi nu sprijinim biserica și nu suntem... Vă rog să nu... 

De ce zâmbiți? Pentru că, să știți, nu știu de ce ,,stânga” face atâta caz de 

biserică, pentru că lucrurile în istorie stau invers, să știți.    

Deci, domnule președinte, nu vreau să o lungesc, deci suntem de acord, 

sprijinim acest proiect, și probabil că acea construcție, cât și toată curtea aceea, vor 

arăta peste câtva timp mult, mult mai bine.  

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt sigur, domnule Ciolac, la cum vă cunosc eu pe dumneavoastră, că ați avut 

întotdeauna în minte și în gând, atât biserica cât și Consiliul și ați vrut să facem totul 

conform procedurilor legale. Și, acum că ați primit toate informațiile necesare, sunt 

sigur că votați în cunoștință de cauză și mi se pare și normal că am amânat cu o 

săptămână sau două, dar până la urmă scopul nostru, al tuturor celor de aici este să 

ajutăm toate instituțiile, atât de cult, cât și de cultură, cât și cetățenii.    

 

Dl Dan Ciolac 

Ați spus exact ceea ce gândesc eu și vreau să mai adaug faptul că probabil nu 

am avut consultanța juridică, pentru că doamna secretar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A absentat. 
 

Dl Dan Ciolac 

...general, din motive de sănătate, a absentat și nu am avut cu cine să mă consult. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Era în concediu medical, așa este.  

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Asta nu înseamnă că m-a consultat cineva acum. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult. 

O seară frumoasă! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16,40. 

 

 

  PREȘEDINTE,               SECRETAR GENERAL, 

Bogdan Andrei Toader                                            Hermina Adi Bîgiu  

 


