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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 6 februarie 2020, ora 15,30  
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 21 din 31.01.2020 

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

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

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

Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș 

Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Lungu Adrian, 

Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Petcu Monica, Pințoiu 

Toma, Pîrvu Ionel, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sprîncenatu Nicoleta, 

Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian,  Tudoran Lorin Gabriel și 

Viter David Andrei. 

 Au lipsit domnul Pătrașcu Vasile, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova 

și domnii  consilieri județeni: Papuc Rodica Mariana, Meșca Darius Dumitru, Necula 

Gheorghe, Nistor Marian Tudor și Tudora Dorin.  

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

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

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 

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

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

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

executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv 

adjunct al Direcției economice; dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv adjunct 

al Direcției servicii și achiziții publice; dl Adrian Emanuil Semcu, directorul general al 

Societății ,,Hidro Prahova” S.A., dl Florea Matache, directorul economic al Societății 

Hidro Prahova” S.A.; dl Ion Stoica, directorul Societăţii „Brazi                                                                                                 

Industrial Parc” S.A.;  dl Marin Grigore, directorul Societăţii ,,Plopeni Industrial Parc” 

S.A.; dl Marius Cătălin Argăseală, directorul Societăţii ,,Ploieşti Industrial Parc” S.A.; 

dna Mariana Grigore, directorul economic al Societății  ,,Ploieşti Industrial Parc” 

S.A.dl Sorin Văduva, directorul general al Companiei de Servicii Publice și Energii 

Regenerabile Prahova S.A. și reprezentanții presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Florin Enache, șeful 

Serviciului juridic contencios din cadrul Direcției juridic contencios și administrație 

publică și dl Alexandru Andron, șeful Serviciului transport din cadrul Direcției servicii 

și achiziții publice.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Buna ziua! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de stat, vă rog! 

 Mulțumesc! 
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X 

 

X                    X 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult,  în primul rând pentru că ați dat curs invitației noastre 

pentru această ședință extraordinară.  

 Așa cum ați observat, pe ordinea de zi avem un singur punct supus aprobării și o 

propunere de proiect, nr. 2. Legislația în vigoare, și aici vorbim despre Codul 

administrativ, modifică un pic, bine, abrogă de fapt Legea nr. 215 și impune ca noi să 

luăm în prima ședință, nespecificând ce fel de ședință, act de această demisie a 

domnului consilier, Popescu Cristian. 

 Primind adresa, acum două zile, din partea Partidului Național Liberal... Astăzi 

am primit o altă adresă - pentru validarea unui nou consilier. Presupun că în prima 

ședință ordinară vom face și această modificare, cu rugămintea la dumneavoastră să 

votăm prima dată punctul nr. 2 - pentru că atunci stabilim foarte clar cvorumul 

ședinței, câți sunt prezenți din cei validați. În acest moment, o să fim 35. După votul 

dumneavoastră o să fim 35 validați și vom stabili cvorumul necesar.   

 Cine este pentru introducerea proiectului nr. 2 pe ordinea de zi? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu introducerea proiectului de 

hotărâre nr. 2 pe ordinea de zi cu 29 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc. 

 Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi în integralitatea ei?  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

următoarea ordine de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Prahova 

în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ,,Hidro Prahova” S.A. pentru 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 - inițiat de doamna 

Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre prin care se constată încetarea de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier județean al domnului Popescu Cristian și declararea 

vacantării locului de consilier județean respectiv - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
  

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult. 

 Și acum proiectul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre prin care se constată încetarea de 

drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier județean Popescu Cristian și 

declararea vacantării locului de consilier județean respectiv”. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc. 

 Și proiectul aflat pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

„Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020”. 

 Înainte să vă aduc câteva explicații în legătură cu acest proiect, aș vrea să știți că 

în sală avem prezenți toți directorii de la Societățile Comerciale, unde Consiliul 

județean Prahova este ori acționar unic, ori acționar majoritar. 

 Sunt toți aici și aș vrea să vi-i prezint, v-am spus, înainte să discutăm. Domnul 

director interimar Argăseală, în urma decesului domnului director Tudor - ,,Ploiești 

Industrial Parc”; domnul director, Grigore, director la ,,Plopeni Industrial Parc” - cred 

că îl cunoașteți; domnul Semcu, care a venit special pentru proiectul ordinii de zi și 

domnul director de la ,,Brazi” -  este acolo în spate. Vă salut! Și domnul Văduva, 

directorul de la ,,CSPER”, de la fosta ,,Termoelectrica”. Toți au venit pentru a susține 

materialul pe care l-ați primit și la mapă și pe e-mail și pentru a vă furniza orice 

explicație solicitați. Bun. Pentru acest proiect v-am spus că va intra în dezbatere.  

 Vreau doar să știți un singur lucru: mandatul dumneavoastră pe care-l acordați, 

este un mandat imperativ. Reprezentantul dumneavoastră în AGA, subsemnatul... 

Avem un singur reprezentant, noul Cod administrativ spune că nu mai există doi 

reprezentanți. Îi aveam acolo domnul Neaga și pe domnul Pințoiu. Eu sunt 

reprezentantul dumneavoastră, iar mandatul pe care mi-l dați este unul imperativ. Dacă 

dumneavoastră spuneți ,,alb”, ,,alb” votez, dacă spuneți ,,negru”, ,,negru” votez. Nu 

îmi dați un mandat să votez cum cred eu de cuviință. Am vrut să știți acest aspect, 

înainte de a începe discuțiile pe bugetul... Așa consider că trebuie să fie la fiecare, 

atunci când vine vorba de buget. Și este foarte corect, domnule Dumitru. Bun.  

 Domnilor, ați avut o săptămână pentru a studia materialul depus, pentru că s-a 

solicitat o prelungire de termen din partea domnului Pătrașcu, la vremea respectivă. 

Presupun că toată lumea a citit.  

 Vă rog, haideți să avem această discuție. Din partea ,,Hidro Prahova”, este 

domnul director și domnul director economic. Ascult, da.  

 Domnul Enescu și apoi domnul Bănică.   
 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Mulțumesc, domnule președinte. 

 Câteva considerente pentru domnul Matache sau pentru ,,Hidro Prahova”. 

 În nota de fundamentare B.V.C. pe 2020, la pagina nr. 2, sus, scrie ,,Ordinul nr. 

3145/2017 privind aprobarea formațiunii  și structurii B.V.C.”. Cred că ar fi fost corect 

să fie scris ,,Ordinul nr. 3818/2019 privind aprovarea formatului și structurii B.V.C.”. 

Probabil s-a luat copy-paste de cel de anul trecut sau de altă dată.  
 

 Dl Florea Matache 

 A fost modificată, la mine este scris: 3818. 
 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Cum...  Nu știu. Eu așa am în față. O să vă rog să rețineți ceea ce vă comunic și 

să-mi răspundeți după aia.   
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 De asemenea, conform acestui Ordin nr. 3818, deci vreau să-mi explicați primul 

lucru: De ce apare modificat?  

 După aceea, conform acestui Ordin, anexa 6, punctul 4, Nota de fundamentare - 

se va menționa în proiectul B.V.C. că a fost supus controlului financiar de gestiune, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 1151 din 2012. Ceea ce în cazul de față nu se 

regăsește. Întrebare: Cum explicați acest lucru?  

 De asemenea, în anexa 5 din B.V.C. - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut 

și de reducere a plăților restante - aceasta nu este completată. Să înțeleg că nu aveți 

măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut?  

 Alt considerent: în B.V.C., anexa 1, numărul II, punctul 1, litera C1, Cheltuieli 

cu salariile (salarii, sporuri, ajutor CCM) - se prevede o creștere de 9,44%, în condițiile 

în care salariul mediu brut pe țară crește, în anul 2020, la 2 230 lei de la 2 080 lei, în 

2019, adică un procent de 7,21%.  

 În B.V.C., anexa 1, numărul X, Date de fundamentare, punctul 2, numărul mediu 

de salariați total scade cu 10 persoane în 2020, la 612 de la 622.  

 În B.V.C., anexa 1, numărul X, tot Date de fundamentare, punctul 4, Câștigul 

mediu lunar pe salariat... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Mă scuzați că vă întrerup. E o întrebare în legătură cu acest număr de la 622 la 

612? 
 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Imediat vine și întrebarea. 

 E bine și întrebarea, domnule președinte. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Vă rog! 
 

 Dl Florea Matache 

 Haideți să discutăm fiecare aspect! 
 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 O să vă rog să vă notați, domnule director! 

 Reiau. În anexa 1 din B.V.C., numărul X, Date de fundamentare, punctul 4 - 

Câștigul mediu lunar pe salariat, pe persoană, determinat pe baza cheltuielilor de 

natură salarială, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat, creșterea este de 

11-23%.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 La cât domnul...? 
 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Domnule consilier, dumneavoastră lucrați la ,,Hidro Prahova”. Conform Codului 

administrativ nu aveți voie să vă implicați, să vă dați cu părerea pe baza acestui punct 

de pe ordinea de zi.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 V-aș ruga să păstrați o decență. 
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 Dl Rareș Dan Enescu 

 Da. Și să nu mă întrerupă.  

 Întrebare: Sunt trei procente vehiculate: 9,44; 7,21 și 11,23. 

 Nu mă interesează că sunt 3 procente. De ce nu cresc doar cu rata inflației sau cu 

procentul folosit de CJ pentru majorarea salarială la aparatul propriu? Care este 

gândirea? Care este raționamentul? E doar pentru conducere, mărirea specificată? 

Pentru că nu se vede la toți salariații.  

 Vă mulțumesc. 

 

 Dl eugen Ionică 

 Care e întrebarea? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

  Fiți atent, dacă nu știți să...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 V-aș ruga să păstrați...  

 Am înțeles ce ați spus, domnule Enescu.  

 Domnule Matache, eu am avut, din fericire, timp să-mi notez puțin din ceea ce a 

spus. În primul rând, spune de nota de fundamentare și spune: 3145/2017. Mi-a arătat 

colega mea. Spune: ,,Au fost întocmite anexele de fundamentare stabilite de Ordinul 

nr. 3145/2017”. Așa scrie aici. 

 

 Dl Florea Matache 

 Da, nota a fost refăcută, pentru că în momentul când noi am făcut bugetul, 

Ordinul acesta noi nu l-am avut. A apărut pe 10 ianuarie, când noi deja lucrasem 

bugetul. Am refăcut nota, am retransmis-o și nu știu de ce nu este varianta cu 3818. Eu 

pe aceea o am. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Adică ne-ați indus în eroare, să înțeleg?  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 V-aș ruga să îmi dați voie!  

 Este trimis la noi în 22.01.2020. Ordinul a intrat în vigoare în 10 ianuarie 2020. 

Corect? Bun. Acuma eu înțeleg... Eu vă spun ce avem. Posibil să fie o eroare că nu am 

primit pe cel nou...  

 

 Dl Florea Matache 

 Doamna Barbălată îl are pe cel nou, cu 3818. De aceia nu înțeleg... 

 

 Dna Livia Barbălată 

 Materialul meu e cu 3818. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Dar la mapă noi avem... 
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 Bun. Este foarte bine. Am elucidat această problemă. Este foarte bine. Am 

elucidat-o.  

 

 Dna Livia Barbălată 

 A fost o greșeală. Deci, au  nota de fundamentare și bugetul pe normele vechi, 

le-am dat înapoi să le refacă, l-au adus refăcut și eu l-am dat...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Gata. Bun. 

 Domnule Enescu, sunteți mulțumit? 

 

 Dna Alina Georgiana Tincă 

 Facem corecturile. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Facem corecturile. 

  A doua întrebare este: Nu se regăsește... Așa mi-am notat eu aici...   

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 C.F.G.-ul. 

 

 Dl Florea Matache 

 C.F.G.-ul. Societatea nu are constituit compartimentul acesta. Este o măsură a 

Curții de Conturi, pentru a fi implementată până la 31 martie 2020. Deci, deocamdată 

nu am avut persoana și oricum în lege nu spune cum se exercită: se pune o ștampilă, 

există ceva... Nu spune. Decât că trebuie supus. Simplu... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Obligatoriu.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Mă scuzați! Se poate vota bugetul fără... Vă întreb? Nu știu. Nu sunt specialist.  

 

 Dl Florea Matache 

 Nu scrie că nu se poate aproba. Spune că se supune. V-am zis: nu avem 

compartiment.  
 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Se supune... 
 

 Dl Florea Matache 

 Nu avem compartiment CFG. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Nu există Compartiment de control financiar de gestiune. 

 

 Dl Florea Matache 

 Nu. Avem termen de implementare 31 martie 2020, lăsat de Curtea de Conturi. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Am înțeles. Dacă dumneavoastră...? 

 Vă rog, domnule Enescu! 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 La 612 angajați, nu aveți acest Compartiment? 

 

 Dl Florea Matache 

 Nu. Nici Audit nu avem. Am avut... 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Nici externalizat? 

 

 Dl Florea Matache 

 Avem Auditul CJ-ului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Aveți Auditul nostru, dacă nu mă înșel. 

 

 Dl Florea Matache 

 Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Eu cred că este în regulă așa. 

 

 Dl Florea Matache 

 Din 2018. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Este în regulă așa. 

 Și acum, îmi dați voie și vă dau cuvântul la absoluți toți. Eu vreau să răspundă la 

întrebările pe care...  

 Și apoi, domnule Enescu, ați venit cu cheltuielile cu salariile...  

 

 Dl Florea Matache 

 Cu anexa 5, că nu o avem completată, pentru că nu avem de ce. Avem creștere 

de profit față de anul precedent. Nu avem plăți restante și în ultimii ani nu am 

completat, pentru că nu aveam de ce. 

 Anexa 5, cea cu Îmbunătățirea activității - nu avem plăți restante, deci nu aveam 

ce să scriem. Avem profit mai mare decât anul precedent...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Mă scuzați, nu aveți dumneavoastră plăți restante, dar eu știu că aveți bani de 

încasat. 

  

 Dl Florea Matache 

 E vorba de plăți restante. 
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 Dna Maria Dovîncă 

 E altceva. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Știu că este altceva, dar aceia presupun că apare în altă anexă. Pentru că trebuie 

recuperate datoriile. 

 

 Dl Florea Matache 

 Zice: ,,Reducerea plăților restante”, domnule președinte - așa spune anexa. 

,,Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut” - îl avem mai mare decât în anul precedent 

și de ,,Reducere a plăților restante” - nu este cazul. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Am înțeles. 

 Și domnule Enescu, vă rog, ultima întrebare, pentru că nu am înțeles-o foarte 

bine. 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Situația cu procentele acelea. Vă rog să mi-o explicați, să ne-o explicați. Care 

este gândirea, raționamentul vostru? 

 

 Dl Florea Matache 

 Ca și număr de salariați, anul trecut... 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader   

 Mă scuzați, domnule Matache. Eu știu ce ați scris dumneavoastră acolo, dar 

gândirea și presupun că a fost făcută de domnul director, nu?  

  

 Dl Florea Matache 

 Haideți să vă spun cum a fost. În 2019 am avut prevăzut un număr de salariați - 

două sute douăzeci și cât au fost acolo trecuți. Acela a fost un număr prevăzut în buget, 

da. Noi am realizat un număr mediu de 583. Anul acesta am redus cifra, n-am mai 

lăsat, am pus undeva 612. Așa este construit bugetul nostru pe un fond de salarii pentru 

612 salariați. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Și câți aveți de fapt?  

  

 Dl Florea Matache 

 Ca și număr sunt 604, la sfârșitul anului 2019, iar ca număr mediu în 2019 - 582.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Deci, în organigramă aveți mai mulți prevăzuți.  

 Și noi avem 225 de posturi, dar ocupate sunt 218 - pentru că ne lipsesc câteva 

posturi. E corect până acuma.  
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 Dl Florea Matache 

 Fondul de salarii... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Fondul de salarii... 

 

 Dl Florea Matache 

  Noi am mărit salariul la 01 decembrie, anul trecut. Știam că o să urmeze o 

creștere a salariului minim... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 La 01 decembrie 2019.  

 

 Dl Florea Matache 

 Exact. Și atunci... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Cu cât ați mărit salariul? Mă scuzați, nu eram în AGA atunci.  

 

 Dl Florea Matache 

 Undeva, cred că media a fost în jur de 200 lei, media pe salariat.  

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 În procent. 

  

 Dl Florea Matache 

 Nu s-a dat procent. S-a dat la personalul de exploatare parcă 250, iar la cei de la 

stații în jur de 150-200. O chestie din asta. Undeva o medie de... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Deci, nu ați folosit procente. Ați folosit în urma discuțiilor cu sindicatul, 

presupun,... 

 

 Dl Florea Matache 

 Exact. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 ...o sumă fixă. În decembrie 2019, da? Bun. E corect. 

 

 Dl Florea Matache 

 ... apare diferența aceasta de creștere, nu știu, față de anul precedent, pentru că în 

decembrie, normal, că fondul e mai mare și apare acea creștere care nu e... Cum să zic? 

Nu este ceva extraordinar. Noi avem salariul mediu, undeva la vreo 3 mii lei pe 

societate. Nu cred că este... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Brut, presupun.  
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 Dl Florea Matache 

 Brut. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Eu știu că salariile nu sunt foarte mari la ,,Hidro Prahova”. Sunt chiar mici. 

 

 Dl Florea Matache 

 Iar salariul net este undeva la...   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Eu știu că sunt chiar mici, salariile. Adică nu ar trebui să plecăm cu o impresie 

greșită de aici - că avem un număr mare de salariați și avem cheltuieli foarte mari cu 

salariile. Nu. Salariile sunt de obicei mici. Dacă mă întrebați pe mine, din cunoștințele 

mele, îmi puteți confirma sau infirma, în jur de 2 300 este salariul mediu net la 

dumneavoastră. Vorbesc de net, mă scuzați. 

 

 Dl Florea Matache 

 Deci, ponderea cheltuielilor...  

 Salariul net este undeva la 1 200 și ceva. Sub 2 000 lei este netul.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Deci, sunt salarii mari... Și ați dat deja această creștere și apoi ați prevăzut-o... 

 

 Dl Florea Matache 

 În 2020...  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 ...în 2020. Deci, creșterea este deja, dar înțeleg că nu ați putut să faceți un 

procent, pentru că domnul Enescu a spus că sunt mai multe... 

 

 Dl Florea Matache 

 Sunt procentele calculate de formular. Așa stabilește el, așa... Sunt formule de 

calcul și de acolo rezultă. Nu din altă parte.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

  Bun. Personalul tesa sau funcțiile de conducere, ca să fiu mai exact, au avut 

parte de o creștere mai mare decât acești 230 lei sau...?  

 

 Dl Florea Matache 

 Nu. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 S-a aplicat la toată lumea. Creșterea a fost exactă și nu procentual. Bun. 

 M-ați lămurit și sub acest aspect.  

 Domnule Enescu!  
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 Dl Florea Matache 

 Ponderea cheltuielilor cu salariile, la noi e undeva la 46%. Sunt operatori în țară 

care au peste 60%. Deci, la noi este foarte mică.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Aș avea un comentariu și pe această temă. Am văzut un articol în presa locală, 

când eu am spus că cheltuielile de funcționare sunt undeva la 60%, la Consiliul 

județean, aproape 70 - nu înseamnă cheltuiala salarială. Cheltuiala salarială, vă poate 

spune cât înseamnă... Vă rog, doamna Dovîncă! Cât înseamnă cheltuiala salarială, la 

Consiliul județean, din bugetul pe anul 2019 sau 2020? Procent. 

 

 Dna Maria Dovîncă 

 Nu l-am făcut încă, dar îl calculez imediat. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Vă rog, până la final să spunem o cifră clară. Eu înțeleg ce înseamnă funcționare, 

înțeleg ce înseamnă bunuri și servicii, dar nu cheltuiala salarială efectivă se duce. Să 

știți, din punctul meu de vedere, este destul de mare 46%. Dacă mă întrebați.  
 

 Dl Florea Matache 

 Operatorii în țară au peste 60%, domnule președinte. Pentru că acesta este 

specificul. Nu lucrăm cu... Cumpărăm apă și energie și restul de materiale și atunci... 

Lucrăm cu oameni mulți, că asta e. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 E destul. Bun. Dacă spuneți, vă cred. Eu nu sunt specialist în acest domeniu și 

recunosc și de asta vă adresez aceste întrebări.  

 Domnule Enescu! 
 

 Dl Rareș Dan Enescu  

 Da. Deci, nu am înțeles de ce ați vehiculat acele trei rânduri de procente. Atunci 

vă mai pun și următoarea întrebare, domnule Matache: 

 Cheltuielile aferente contractului de mandat ale organelor de conducere, de 

control, comisii și comitete - creșterea este de 21,38%. Ce puteți să îmi spuneți? Dacă 

acele măriri de: 9,44, sau 7,21, sau 11,23 se aplică la salariați, contra procentului de 

21,38, pentru conducere și celelalte organe de control.  
 

 Dl Florea Matache 

 Sunt cheltuielile aferente Consiliului de administrație și contractul de mandat 

pentru directorul general, nu sunt creșteri...  
 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Permiteți-mi să vă întrerup. Îl iau pe cel mai mare: 11,23  pentru salariați; 21,38,  

pentru conducere.  

 Mulțumesc. Am terminat, domnule președinte. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Aici, aș avea eu o întrebare. Mi-au sesizat colegii și am văzut această propunere. 

Pentru anul acesta, față de 2019, creșterea este de 21% - de la 552 mii la 670 mii. Dacă 
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ați putea să separați indemnizația CA-ului de contractul de mandat, pentru că asta 

înseamnă această sumă. Am avut o dispută, vă spun sincer.  

 Domnule Bănică, dacă vreți să detaliați? Pentru că așa este corect. Domnul 

Bănică a sesizat că salariul domnului director este de 50 mii lei brut, ceea ce înseamnă 

30 mii lei net... 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Prima rubrică, de aici. 

 

 Dl Florea Matache 

 Exclus. De unde a ieșit...? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Așa a calculat, eu știind că indemnizația membrilor CA este de 1 000 lei net. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Pe pagina a doua, la C4  ,,Cheltuielile aferente contractului de mandat și altor 

organe de conducere și control, comisii, comitete” - 670 mii ați propus. Deci, creșteri 

de 102. Stați un pic! Așteptați întrebarea! Deci, CA-ul și cu Comisia de cenzori...  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Nu există Comisie de cenzori. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Bun. Eu am luat aici 70 mii, să fie... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 CA-ul, împreună cu directorul, cheltuie într-un an de zile, 670 mii. Și eu vă 

rugasem, pentru că domnul Bănică a vehiculat această sumă la întâlnirea noastră de 

grup, că directorul ar avea 50 mii lei brut... Vrem să separați și să ne spuneți cât este de 

adevărat această formulă... Noi știm că are un contract de mandat cu CA-ul. Eu sincer 

nu-l știu exact, întrucât nu am fost semnatar.  

 

 Dl Florea Matache 

 CA-ul are undeva la 236 mii din ei și directorul general, componenta fixă, are 

299 mii. 
 

 Dl Alexandru Bănică 

 Cât? 
 

 Dl Florea Matache 

 299. Componenta fixă. Salariul directorului... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 299 - spune-ți clar, domnu...! 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Da, a spus foarte clar.  
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 Dl Florea Matache 

 299. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Mii lei? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Și aceasta cât înseamnă, salariul net? 

  

 Dl Alexandru Bănică 

 299 - cât zice dânsul. Dar e mai mult. 

 

 Dl Florea Matache 

 Net înseamnă... 60% din el. 8 împărțit la 12 dă 15-14 mii. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu există. La 50 mii, îmi spuneți că e netul 15 mii. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Domnule director, haideți să vă întreb eu, ca să nu existe tensiune în rândul 

consilierilor. Cât aveți salariul net? Eu știu că aveați undeva la salariul de 12-15 mii.  

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 E acolo, dar conform contractului, salariul este confidențial.  

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu, că sunteți pe bani publici. Aici nu...  

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Conform contractului de mandat, este confidențial...     

 

 Dl Florea Matache 

 Undeva în jur de 15 mii, probabil. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Am înțeles. Da. Vă respect acest drept. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dacă îmi permiteți! 

 Doamnelor colege și domnilor colegi și domnule președinte, nu cred că acum 

trebuie să face o vânătoare de vrăjitoare. Dumneavoastră aveți o grămadă de membri în 

PSD care au contracte de mandat care sunt confidențiale și pe care nu i-a rostit nimeni 

și nu i-a pus nimeni pe garduri. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Mă scuzați! Nu-i răstignește nimeni și nu-i pune nimeni pe garduri. 
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 Dl Eugen Ionică 

 Bugetul este public, dar să insinuați... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Am o întrebare: Cât aveți salariul net, domnule director? 

 

 Dl Rareș Dan Enescu 

 Sunteți avocatul la ,,Hidro Prahova”? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Opriți-vă un pic! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Domnule consilier, în primul rând că m-ați oprit și nu este ok. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Mă scuzați! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Aș vrea... 

 Nu am voie să vorbesc? De ce să nu am voie? Unde scrie? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Vă rog să fiți decenți! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Și aș vrea să... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Domnule consilier, vă rog! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 ...dacă tot suntem aici, aș vrea să întreb și eu, spre exemplu, cât este salariul 

mediu la ,,Parcul Industrial Ploiești”, pentru că... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Nu-i întreba, că vin cu ciomegele!  

 

 Dl Eugen Ionică 

 De ce să vină cu ciomegele? 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Aceia vin cu ciomegele, aici. Față de ce e la ,,Hidro”. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Adică-s mari? 
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 Dl Gheorghe Neaga 

 Sunt mici. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Domnule, aveți acolo toate datele. 

 Numai că faceți împărțeala... Ați împărțit 600 la 12 și v-a dat un 50 mii. Nu se 

face așa. 

 Dai mai întâi de-o parte toate cheltuielile care sunt în contractul... 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 ... 53 mii lei brut. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Nu este, domnule Bănică, 53 mii lei brut. Pentru că acolo sunt două componente. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Domnule consilier Eugen Ionică... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Mulțumesc. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Și eu vă mulțumesc. 

 Să știți că eu sunt un om foarte corect - dacă nu ați observat asta până acum. Eu 

am făcut calculul și mi-a dat 14 500 lei pe lună. Eu așa am făcut calculul - vă spun 

sincer. 

 Mi-ar fi plăcut o confirmare, dar din acest motiv, pentru că avem aici mai mulți 

directori.  

 Cât aveți salariul net?  

 

 Dl Marius Cătălin Argăseală  

 8 200. 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader   

 Domnul Grigore...? 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Și cât aveți profit? 

 

 Dl Marin Grigore 

 6 000. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 6 000. 

 

 



16 
 

 Dl Eugen Ionică 

 Compania aceasta, de 5 ani, are profit câte 3 milioane. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Cât e prețul la apă, domnule consilier? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Mă scuzați, domnule Neaga, v-aș ruga să ... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 De ce vorbiți...? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Eu nu cred că este un salariu mare. 

 V-aș ruga, ca să nu existe o această tensiune... 

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 14 500. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 14 500 net. Mulțumesc. 

 Se mai adaugă componentă variabilă la...  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Trimestrial.  

 

 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Conform legii, dacă este pe profit, se adaugă. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 A fost dintotdeauna pe profit. Ne-a confirmat. 

 Am înțeles și vă mulțumesc pentru sinceritate. 

 Bun. E corect. Am terminat și această serie de întrebări. 

 V-aș ruga, cine mai are întrebări?  

 Domnul Bănică...! 

 Vă rog! 

 

 Dl Dan Ciolac 

 Un comentariu, pentru că nu eram lămurit și acum, din Ordinul acesta, nr. 3818 

din 2019, scrie așa: ,,Pentru indicatorii economico-financiari care se modifică 

semnificativ față de anul precedent și pentru alți indicatori menționați distinct în 

prezentele instrucțiuni, operatorul economic va justifica acest modificări, printr-o notă 

de fundamentare semnată de persoana autorizată și care va fi prezentată împreună cu     

anexele 1-5 la Ordin.  În nota de fundamentare se va menționa că proiectul bugetului 

de venitului și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune. Deci, pentru 

indicatorii economico-financiari care se modifică semnificativ față de anul trecut. 

 Eu nu fac comentarii, doar vă spun ce scrie aici. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Aveți dreptate. 

 Alt coleg! 

 Domnule Bănică, mai aveți întrebare? 

  

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu sunt lămurit cu 14... Eu nu... După socotelile mele și oricine vrea să facă 

după hârtia dânșilor, nu e așa, iar salariul mediu pe 2020 este 4 040 brut. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Deci, e un salariu mic. 

 2 300. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Nu, nu este 2 300. 

 E brut 4 000. Cam 30% din el. 

  

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Nu. Se ia aproape 60 cu 40. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Dacă vreți procentele exact... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 42 cu 58. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 45 cu 55%. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Am zis: 4 000. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Nu, nu este. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Eu spun de pe hârtii. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 40. 

 42,8 - am spus bine. Calculez și eu. Mulțumesc. 

 Deci, este undeva la 2 300. Am calculat binișor, da. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Cât ia un portar, domnule președinte, aici la Consiliul județean? 



18 
 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Un paznic. 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Un paznic. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Noi avem o Direcție de pază.  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Cât ia? 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 2 200-2 400, dacă face și ore... 

  

 Dl Gheorghe Neaga 

 Dar nu contestă nimeni salariul de la... 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Dar eu nu m-am legat de 4 000, m-am legat de 53. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Domnule Bănică, dacă nu mai aveți alte întrebări?  

 Cine mai are întrebări? Vă rog! 

 Domnul Neaga! 

 

 Dl Eugen Ionică 

 E rușinos că am ajuns să discutăm despre așa ceva, credeți-mă! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Da, și eu consider că nu era tema bugetului. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Eu, tovarășu...  

 

 Dl Eugen Ionică 

 Tovarășu! 

  

 Dl Alexandru Bănică 

 ...domnule președinte... 

 Tovarășu, pentru că suntem tovarăși, aici. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Suntem tovarăși. 
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 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Suntem chiar camarazi. 

 

 Dl Alexandru Bănică 

 Colegii trebuie să știe un singur lucru: când domnul Semcu a ieșit la 

dumneavoastră, a spus că am amânat ședința pentru că suntem proști. Cu alte cuvinte, 

nu știm să citim un buget.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Am înțeles. 

 Îmi pare rău, îmi cer eu scuze dacă s-a adresat cuiva în asemenea manieră 

domnul director. Nu cred că a fost cu intenție. Poate a fost o scăpare, într-un anumit 

moment de tensiune. 

 

 Dl Adrian Ionică 

 Dacă îmi permiteți! Eu cred că deschidem o cutie a pandorei. Haideți să 

încheiem subiectul! 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Nu știu, eu am spus... 

 Dacă mai sunt alte întrebări? 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule președinte! 

 Am întrebări, pentru că dacă vă aduceți aminte, la ședința trecută asta am și 

invocat - vreau să văd și după aceia să văd ce decizie iau. 

 Deci, au dreptate cei de la ,,Hidro” – că, la nivelul societății, nu există Control 

financiar de gestiune. Numai că, Curtea de Conturi Prahova, în urma unui control 

definitivat în 29 martie 2019, a lăsat sarcină să se înființeze Controlul financiar de 

gestiune. Oare un an de zile este prea mult pentru înființarea acestui serviciu?  

 A doua: tot Societatea ,,Hidro Prahova”, pentru că lucrăm cu materialul 

clientului... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Deci, aceasta este prima întrebare, da?  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 E prima întrebare. 

 De ce a durat atât de mult? Eu am văzut acolo un răspuns că: ,,Nu au avut bani”. 

Dacă făceau alte cheltuieli, mai puține: achiziționări de... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Acum mă scuzați și pe mine, pentru că sunt un om foarte corect și am spus lucrul 

acesta și o să-mi păstrez întotdeauna verticalitatea.  

 Dumneavoastră, până în decembrie... 
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 Dl Gheorghe Neaga 

 Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 ...ați fost membru în AGA. Ați pus această întrebare domnului director și 

conducerii, la vremea... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 De multe ori. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Foarte bine. 

 Bun, mulțumesc. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Deci, într-un răspuns pe care-l face ,,Hidro Prahova” către Curtea de Conturi, 

spune: ,,Cerem amânarea implementării acestei măsuri, respectiv înființarea 

Controlului Financiar de Gestiune, până la data de 30.03.2020”... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Deci, sunt în termen. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 ...când preconizăm să se aprobe B.V.C.-ul pe 2020. 

 Deci, ,,gogoașa”, aceea de la ședința trecută, că trebuie să aprobăm mâine, că ne 

presează nu știu ce termen, e o simplă ,,gogoașa”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Avem AGA mâine, iar dacă se solicitau încă 30 de zile, coform legii şi ştiţi  

pentru încă o AGA, ajungeam undeva la 7 martie și intram într-o perioadă foarte 

strânsă. Asta am înțeles-o, mi-a explicat-o domnul director și am înțeles de ce. Pentru 

că mai există niște pași. Dacă mâine nu se votează, să presupunem că nu se întâlnește 

AGA, ajungem la o nouă convocare peste alte 30 de zile. Deci... Dar au termen până la 

31.03 - se încadrează. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 E corect. 

 Deci, mai am o întrebare, domnule președinte. 

 Acest buget de venituri şi cheltuieli ne este propus nouă spre aprobare de un 

Consiliu de Administraţie, care după părerea mea funcţionează ilegal şi în 

contradictoriu cu prevederile Hotărârii judecătoreşti, nr. 2731/20.11.2017 definitivă, a 

Tribunalului Prahova.  

 Vreau să mi se răspundă: A fost pusă în aplicare această sentinţă? Consiliul de 

Administraţie funcţionează legal? Nu vreau alte detalii. Deci, dacă e da sau nu. Pentru 

că Consiliul judeţean şi noi, fiecare, am primit o hârtie din partea a trei cetăţeni care de 

drept trebuiau să fie ei membri în Consiliul de Administraţie. Ne atenţionează că 
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nepunerea în execuție a unei sentinţe judecătoreşti constituie infracţiune contra 

justiţiei.  

 Având în vedere aceste lucruri, de asta pun mai multe întrebări şi am o anumită 

reticenţă. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Întrebarea este: Ce s-a întâmplat, da? Ca să poată să vă răspundă. Deci, ați pus 

întrebarea în legătură cu... 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Dacă s-a rezolvat punerea în execuție a acestei sentințe.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 ... cu termenul. 

 V-am răspus eu cu termenul, de ce este grabă. 

 Și acum a doua întrebare: Legată de Hotărârea judecătorească, da? 

 Altă întrebare mai aveţi...? 

 Vă rog, cine cunoaște situația...! 

 

 Dl  Adrian Emanuil Semcu 

 Referitor la Audit, pot să vă spun că este aprobarea dumneavoastră, a Consiliului 

judeţean de acum un an și ceva... ieşind persoana respectivă la pensie  aveam un singur 

salariat , am făcut informare către Auditul Consiliului județean şi s-a aprobat ca să ne 

supunem auditului dumneavoastră, pentru că... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 E foarte bine şi economisiţi un pic  

 

 Dl  Adrian Emanuil Semcu 

 La nivelul Curţii de Conturi au înţeles, ne-au lăsat mai multe măsuri, nu este 

singura măsură..   

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Corect. 

 

 Dl  Adrian Emanuil Semcu 

 Am cerut prelungirea pentru că mai sunt încă câteva aspecte de lamurit, dar cu 

Curtea de Conturi... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Am avut surpriza să observ în presă, raportul Curţii.  

 

 Dl  Adrian Emanuil Semcu 

 Domnule preşedinte, presa e una, ce vorbim e alta şi hârtia e clară. Ce apare în 

presă e cu totul şi cu totul altceva, dar am cerut un drept la replică, ni l-au şi dat. Vom 

vedea.  
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 Referitor la Consiliul de Administraţie, acesta funcţionează de vreo 2 ani în 

deplină legalitate. La vremea respectivă reprezentanţii Consiliului judeţean erau și 

acum sunt de față, au fost informaţi, au semnat procesele verbale, s-a verificat totul, 

este în deplină legalitate. A fost o contestaţie, pe bună dreptate, și am făcut un pic 

referire și la ultima şedinţă  a fost o contestație a Primăriei Câmpina, a unui consilier 

din Primăria Câmpina. Pur şi simplu înainte nu anunţam şedinţele AGA în termenul 

legal. Am recunoscut şi vă mai recunosc o dată. Eu, în calitate de inginer, nu am ştiut 

că trebuie să respect 30 de zile ordinea de zi ca să o trimit peste tot ca să fie legală. 

După ce am fost anunţat, am respectat legea, de aceea am și  punctat data trecută, 

referitor la buget. Am mers în toate etapele, într-adevăr am pierdut în  instanţă această 

procedură de neanunţare la timp. Am mers şi am întrebat, iar persoanele de faţă care au 

reprezentant Consiliului judeţean în AGA, sunt în cunoştinţă de cauză, s-au şi implicat, 

au şi făcut reclamații și verbale și scrise şi știu rezultatul. Am intrat în legalitate după o 

Hotărâre AGA, în care am validat toate acelea, validate legal. Singurul lucru contestat 

a fost termenul de anunţare a şedinţelor, nu punctele de pe ordinea de zi sau nu 

deciziile pe care le-am luat în Consiliul de Administraţie și aprobate de AGA. Atât.   

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 Vă rog, domnule Neaga! 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule preşedinte, deci este adevărat că acea contestaţie se referea la termenul 

de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor? 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader   

 Din acest motiv şi încercăm cu 30 de zile înainte să fie făcută convocarea și să 

respectăm termenele.  

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Am înţeles.  

 Numai că sentinţa care a rămas definitivă, a Tribunalului judeţean Prahova 

spune: ,,Se anulează în totalitate, se anulează hotărârile AGA prin care noi demaram 

procedura de numire a Consiliului de Administraţie, cu revenire la situaţia inițială. Iar 

eu, când am solicitat punerea în execuţie a acestei sentințe, am inclusiv o scrisoare a 

Consiliului judeţean Prahova, pe care aţi semnat-o dumneavoastră, am o scrisoare de la 

Curtea de Conturi, în care se spune clar cum trebuie procedat. Adică reluată procedura 

de numire a Consiliului de Administraţie. Lucru care nici până astăzi nu s-a întâmplat. 

De asta am întrebat.  

 

  Dl Bogdan Andrei Toader   

 Domnule Neaga, eu ştiu foarte clar ce v-am scris în scrisoare şi să ştiţi că am 

scrisoarea aici. Eu am spus foarte clar ce înseamnă nulitate absolută, ce înseamnă 

efectele Hotărârii judecătoreşti. În acelaşi timp, v-am spus la sfârşit un lucru foart clar. 

Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 4 din O.G. nr. 109/2011, O.G. în baza căreia 

funcţionează conducerea Societăţilor privind guvernanţa corporativă a înteprinderilor 

publice, completată şi modificată, autoritatea publică tutelară, în speţă Consiliul 
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judeţean şi Ministerul Finanţelor publice, nu pot interveni în activitatea de administrare 

şi conducere a inteprinderilor publice.     

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Corect. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 În această speţă, eu nu mai am ce să adaug. Am adăugat la vremea respectivă 

ceea ce mi se părea mie normal. Ceea ce sentinţa a spus - readucere la starea iniţială, vă 

pot da prin analogie un exemplu. La Consiliul judeţean, s-a luat o decizie, votată cu 

majoritate - de înlocuire a vicepreşedintelui. La vremea respectivă era domnul 

Danielescu. Şi domnul a atacat, i-a dat câştigat de cauză şi i-a dat repunerea pe funcţie. 

Întrucât i s-a terminat mandatul respectiv, nu mai ai cum să mai repui pe funcţie pe 

cineva la 5 ani după ce s-a judecat sentinţa. I s-au dat salarii compensatorii, este 

normal, dar nu avem cum... Din punctul meu de vedere, ceea ce a spus acea sentinţă şi 

repunerea pe funcţie - omul şi-a încheiat mandatul pentru care a fost ales în C.A. 

Acum, după 5 ani de zile, să repui pe cineva pe funcţie este practic imposibil, pentru că 

de atunci s-au derulat mult mai multe lucruri. Eu am un fir logic, o gândire logică 

asupra lucrurilor. Corect, dacă a fost o nedreptate şi i s-a creat, trebuie să ceară 

despăgubiri pentru acele zile cât omul trebuia să rămână în continuare, până la finalul 

mandatului respectiv. Dar, noi funcţionăm pe bază de mandat.  

 

  Dl Gheorghe Neaga 

 Da, domnule preşedinte, aveţi dreptate. Numai că în situația pe care o invocaţi 

dumneavoastră, respectiv cu persoana căreia îi expirase mandatul, e unul singur din cei 

care sunt acolo. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader   

 El avea mandat până acum? 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Restul, erau cu mandat în desfăşurare, iar noi prin hotărâre AGA, puteam... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Corect. Până la ce dată? 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Mai erau câteva luni de zile după data la care... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Şi trebuie să primească pentru acele luni de zile, despăgubiri. Dar nu putem să 

venim cu omul după 5 ani de zile şi să-l punem pe o funcţie, decât dacă era angajat şi 

nu avea contract. Atunci când un angajat este pe nedrept dat afară dintr-o instituţie şi 

câştigă, el îşi câştigă şi drepturile salariale pe perioada cât nu a putut să îndeplinească 

funcţia respectivă şi repunerea pe funcţie.  

 S-a întâmplat cu domnul Buzu, după ce a fost dat afară. V-am dat niște exemple 

care mi-au venit în cap.  Dar eu vă spun că în această speţă, domnul director trebuie să 
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respecte Hotărârea judecătorească. Dar cu privire la acei oameni care mi-au adresat şi 

mie scrisoarea și am citit-o, nu pot fi repuşi pe funcţie, pentru că între timp mandatul 

lor a expirat, s-a ţinut un nou concurs şi funcţia este ocupată. Maxim ce pot pretinde, 

sunt despăgubirile pentru acea perioadă unde nu şi-au îndeplini mandatul.    

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Domnule preşedinte, aveţi dreptate. Numai că în ceea ce priveşte dreptatea celor 

trei care au făcut această petiţie... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Trebuie să o câştige în instanţă. 

 

 Dl Gheorghe Neaga 

 Ei sunt în fază de judecată la instanţă... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 E foarte corect... 

 
 Dl Gheorghe Neaga 

 Instanţa va stabili: ce e și ce nu e. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 E foarte corect și mi se pare şi normal. 

 
 Dl Gheorghe Neaga 

 Eu am întrebat, dacă din punct de vedere ,,Hidro Prahova”,  materialul acesta ne 

este prezentat nouă de un organism, în plenitudinea juridică... 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 De doi ani de zile eu cred că este... 

 
 Dl Gheorghe Neaga 

 Vom vedea... 

 
 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Stimaţi colegi, apreciez toate punctele de vedere şi vreau să apreciez colegii care 

au avut timpul necesar şi s-au aplecat asupra bugetului şi au studiat. Mi se pare şi 

normal, dacă s-a cerut o prelungire de... şi am amânat acest punct pe ordinea de zi a 

şedinţei trecute. E foarte bine că au studiat, am discutat problemele.  

 Dacă mai sunt alte comentarii pentru acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, 

vi-l supun la vot. Pentru că eu consider că bugetul la ,,Hidro Prahova” este foarte 

important, este o societate, cum a spus un coleg aici, cu 622 de angajaţi în acest 

moment care derulează nişte fonduri europene de o valoare de 80 milioane lei. 

 Corect, domnule director? 
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 Dl Adrian Emanuil Semcu 

 Da. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Nu ne permitem să intervenim în orice altă manieră, decât una constructivă, 

asupra acestei societăţi şi din acest motiv eu vă supun la vot şi votez cu inima deschisă. 

 Având în vedere faptul că ai mei colegi şi-au exprimat punctele de vedere, au 

răspuns domnii din conducerea ,,Hidro”, la aceste puncte de vedere.  

 Dacă mai sunt neclarități, sunt sigur că şi colegii din AGA, unde voi participa 

mâine, dacă nu mă înşel, vor expune anumite puncte de vedere. Dacă dumneavoastră 

aveţi ceva de adăugat, dacă nu, eu o să vă supun la vot acest punct.    

 Cine este pentru? Împotrivă? 

 Împotrivă, domnul Bănică. 

 Abțineri? 

 Abţineri, domnul Neaga. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi „pentru”, un vot 

,,împotrivă” (domnul consilier județean Bănică Alexandru) și o ,,abținere” (domnul 

consilier județean Neaga Gheorghe). 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 V-am spus că o să votez cu inima deschisă, pentru că eu consider că nu există 

rea credinţă. 

 Acum... 

 

 Dl Eugen Ionică 

 Ne cerem scuze, trebuie să plecăm. Am întârziat mult prea mult pentru două 

puncte. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Am înţeles. Şi eu vă mulţumesc pentru prezenţă. Ce pot să spun... 

 Pentru materialele primite la mapă, în legătură cu cele 4 Societăţi Comeriale 

unde suntem acţionari. Am scos ,,Hidro” şi au rămas cele 3 ,,Parcuri” plus ,,Termo”. 

Corect? Nu greşesc.  

 Aveţi întrebări în legătură cu rapoartele prezentate, trimise?  

 Dacă nu aţi avut timp să studiaţi materialul, putem să solicităm domnilor să 

participe la următoarea şedinţă şi să le adresaţi întrebări - la şedinţa ordinară. 

 Vă este convenabil aşa? E ok? Presupun că în urma studierii materialului poate 

apar întrebări şi nu aş vrea să creadă cineva că avem ceva de ascuns. Bun.  

 Eu vă mulţumesc şi aş vrea doar încă ceva. Pentru că o să ajungem să discutăm 

bugetul în comisiile de specialitate ale Consiliului... Cheltuielile salariale... Mai este 

doamna ...? Cheltuielile salariale ale aparatului propriu, Cj Prahova, reprezintă 6,21, 

din buget. Cheltuielile salariale ale tuturor unităților, din total buget, înseamnă 35,75. 

  

 Dl Dan Ciolac 

 Dacă avem un termen pentru buget? Cam ce dată? Pentru ca primăriile să... 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Până în 20. Eu vă promit că începând cu marţi, nu pot luni, vom chema liderii 

sau persoanele interesate, poate domnul Răducanu nu este lider, dar este interesat, să 

vină să discutăm pe buget.  

 Vă mulțumesc. 

 

  

 

Ședința s-a încheiat la ora 16,20. 

 

 

 

  Președinte,                p.Secretar general, 
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    Alina Georgiana Tincă  
 


