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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 23 mai 2019, ora 14,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 157 din 

17.05.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, 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, Meșca Darius 

Dumitru, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian 

Tudor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 

Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, 

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

Viter David Andrei. 

Au lipsit domnii consilieri județeni: Ionică Ion și Pîrvu Ionel.  

 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 Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dna 

Luminița Sînziana Iatan, Arhitectul șef; dl Robert Adrian Stănescu, directorul 

executiv al Direcției servicii și achiziții publice; dl Marius Constantin Nicolae, 

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

directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Silvia Constantinescu, 

directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Elena Ion, 

șeful Serviciului resurse umane; dna Anișoara Ștefănucă, managerul Centrului 

Județean de Cultură Prahova; dl Remus Ioan Dragomir, directorul Direcției 

Județene de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova; dl 

Marin Grigore, directorul Societății Comerciale ,,Plopeni Industrial Parc” S.A. 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; dl Răzvan Nicolae Moșu, consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, 

învățământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism; dna Vasilica Florea, șeful 

Serviciului inițiere, monitorizare și implementare proiecte europene, din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Florin 

Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova ”Ion Ionescu 
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Quintus”; dna Georgiana Elena Bugoi, directorul economic al SC ,,Plopeni 

Industrial Parc” S.A. și dl Lucian Dobrin, cetățean al Municipiului Ploiești.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă rog frumos, haideți să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 

 

X 

 

X X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Pentru proiectul ordinii de zi, de astăzi, aș avea câteva modificări.  

Vă anunț mai întâi absența a trei colegi. Suntem 33, dintr-un total de 36 

validați la acest moment.  

Pentru proiectul ordinii de zi aș avea următoarele modificări: aș dori, ca și 

inițiator, să retragem punctele 17 și 18 - legate de D.G.A.S.P.C. Pentru mai multe 

informații, Doamna Florea, care se ocupă cu Fondurile europene la Direcție, este 

prezentă aici. Au intervenit câteva modificări. Va trebui să refacem un pic graficul 

și automat se vor mări sumele și vom veni cu un proiect actualizat în fața 

dumneavoastră spre aprobare. Din păcate, au primit marți ultimele informații din 

partea Ministerului și vor proceda la modificări cât mai curând posibil și, în aceeași 

măsură, mi-aș dori ca, colegi care sunt co-inițiatori la aceste două proiecte, să fie de 

acord pentru retragere. Nu sunt? Mai bine.  

Atunci, ca și inițiator, retrag cele două puncte pe ordinea de zi. Nu trebuie să 

votați acest lucru. Aș dori doar să fiți de acord să suplimentăm ordinea de zi cu 

proiectul nr. 29 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ,,Plopeni Industrial Parc” S.A.”. 

Presupun că există în sală, din partea... Doamna… 

Am înțeles.  

Domnul director, doamna director economic, este bine - sunt prezenți. 

Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu proiectul 29? Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Și atunci, vă supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi în 

integritatea lui – cu mențiunea că cele două proiecte - 17 și 18 au fost retrase de 

către inițiator, de către subsemnatul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, cu 

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

Județean Prahova din data de 10 aprilie 2019. 

 2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 19 aprilie 2019. 

 3. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței de îndată a Consiliului 

Județean Prahova din data de 25 aprilie 2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean 

-inițiat de Comisia de validare. 

 5. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat. 

 6. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, ca urmare a 

stabilirii stării de incompatibilitate, a mandatului de consilier județean al domnului 

Ionică Ion și declararea vacantării locului de consilier județean respectiv - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a 

bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea 

Consiliului Județean Prahova pe anul 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și 

a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 

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

Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al 

județului Prahova a terenului în suprafață de 41.171 mp, situat în municipiul 

Ploiești, Tarla 13, Parcela CTD 194 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea intervalului de desfășurare a 

programului de deszăpezire în perioadele de iarnă 2019 - 2022 și a încadrării 

drumurilor județene din județul Prahova pe niveluri de viabilitate și de intervenție 

pe perioada de iarnă - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului referitor 

la regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Prahova 

alocate pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2019 - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Restructurarea/închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial/apartamente și 

centre de zi pentru copii” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean Mihaela Carmen 

Dumitru și Simona David  și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David 

Andrei Viter, Cristian Popescu, Rareș Dan Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor 

Nică, Eugen Ionică și Dorin Tudora. 
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 14. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Restructurarea/închiderea Centrului de plasament Plopeni și înființarea de case de 

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

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier 

județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David  și de domnii consilieri județeni 

Gheorghe Neaga, David Andrei Viter, Cristian Popescu, Rareș Dan Enescu, Ionel 

Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică și Dorin Tudora. 

 15. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului 

„Restructurarea/închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte și înființarea de case de tip 

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

Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean 

Mihaela Carmen Dumitru și Simona David  și de domnii consilieri județeni 

Gheorghe Neaga, David Andrei Viter, Cristian Popescu, Rareș Dan Enescu, Ionel 

Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică și Dorin Tudora. 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Prevenirea separării 

copilului de familia naturală”, precum și a cheltuielilor pentru implementarea 

acestuia - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 17. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Prahova la 

cofinanțarea proiectului „RESTAURAREA ȘI CONSOLIDAREA BISERICII 

„SFÂNTA TREIME - sat Măgureni, comuna Măgureni, Județul Prahova” - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 18. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Euro - Prahova 

2019  în Republica Cehă și în Republica Slovacă în perioada 02 - 08 iunie 2019 - 

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

de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, de 

doamna consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii consilieri 

județeni Rareș Dan Enescu, Toma Pințoiu, Nicolae Măruntu, Sorin George Stoian, 

Eugen Ionică și Cristian Popescu. 

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova, în 

calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România 

(UNCJR) aferentă anului 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Prahova, în 

calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE) aferentă anului 2019 - 

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

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului 

Prahova, în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna 

consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii consilieri județeni Rareș 

Dan Enescu, Toma Pințoiu, Nicolae Măruntu, Sorin George Stoian, Eugen Ionică și 

Cristian Popescu. 

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale a Consiliului 

județean Prahova la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
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 23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Centrul Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 

Direcția Județeană de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene 

Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Direcția Județeană de Pază Prahova - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ,,Plopeni Industrial Parc” S.A. - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 27. Diverse 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Primul punct pe ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al 

ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova din data de 10 aprilie 2019”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 2 - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului județean Prahova din 19 aprilie 2019”.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 3 - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței de îndată a 

Consiliului județean Prahova din 25 aprilie 2019”.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Proiectul nr. 4. Urmare a solicitării domnului Dan Sepși, având demisia 

scrisă și vacantarea postului de consilier județean, după cum bine cunoașteți, au fost 

depuse actele pentru validarea unui mandat de consilier județean. 

Comisia de validare! 

Vă rog, domnule Enescu! 
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Dl Rareș Dan Enescu 

Bună ziua! 

Vă prezint Raportul Comisiei de validare: 

,,Comisia de validare, aleasă conform Hotărârii nr. 91/29 iunie 2016 a 

Consiliului județean Prahova, modificată prin Hotărârile nr. 36/2017 și nr. 

133/2018, întrunită în ședință, a constatat următoarele:  

Prin Hotărârea nr. 36/2019 a Consiliului județean Prahova, s-a luat act de 

încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sepși 

Daniel. Ca urmare a vacantării unui loc de consilier județean, deținut de PSD, se 

impune examinarea îndeplinirii cerințelor de eligibilitatea de către primul supleant 

de pe lista acestui partid la alegerile pentru Consiliul județean din 5 iunie 2016.  

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

următoarele:  

Organizația județeană PSD Prahova, confirmă cu adresa 143/17 mai 2019 

apartenența politică la acest partid a domnului Lungu Adrian, următorul supleant la 

alegerile din 5 iunie 2016 pentru Consiliul județean, fiind îndeplinită astfel cerința 

expres prevăzută de lege în acest sens.  

Ca urmare a examinării realizate, Comisia a constatat că domnul Lungu 

Adrian îndeplinește și celelalte condiții de eligibilitate prevăzute de lege.  

În raport de cele prezentate, Comisia propune validarea mandatului de 

consilier județean a domnului Lungu Adrian, supleant pe listele Partidului Social 

Democrat.  

Semnează Comisia de validare”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc frumos, domnule Enescu! 

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

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

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Punctul nr. 5 - ,,Depunerea jurământului de către consilierul județean nou 

validat”. 

Vă rog! 

 

Dl Adrian Lungu 

,,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!” 

Mulțumesc, domnule președinte! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum avem 37 consilieri validați. 
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Proiectul nr. 6 -  cu acordul dumneavoastră vom continua ședința - ,,Proiect 

de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, ca urmare a stabilirii stării de 

incompatibilitate, a mandatului de consilier județean al domnului Ionică Ion și 

declararea vacantării locului de consilier județean respectiv” - proiect inițiat de 

subsemnatul. 

Urmare a unei adrese primite de la ANI, prin care ne solicită luarea unor 

măsuri, ca urmare a finalizării procesului - avem o sentință definitivă prin care se 

stabilește starea de incompatibilitate a domnului Ionică Ion - vă supun votului, vot 

prin care se ia act de încetarea de drept.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Și acum suntem 36 validați, din nou. 

Vă rog! 

 

Dl Dan Ciolac 

Vă rog să-mi dați voie să vă spun două cuvinte: domnul coleg, Ionică, este 

membru AGA la ,,Parcul Industrial Ploiești”, cu mine, colegul meu. Este un om 

extraordinar, cu care am colaborat foarte bine. Sper ca cel care-i va lua locul acolo 

să fie pe măsura domnului Ionică.  

Vă mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și noi vă mulțumim.  

Aș fi fost obiectiv să vorbesc despre colegul meu, vă dați seama. Îl respect 

foarte mult și vom rămâne colegi în cadrul Partidului Social Democrat. Sper ca în 

mandatul viitor să redevenim colegi în cadrul Consiliului județean. Din punctul meu 

de vedere, și este doar o părere personală, pentru cei care cunosc speța, faptul că la 

dumnealui, la Stația ITP unde lucrează, au fost trei mașini de la o Direcție a 

Consiliului județean și au făcut o verificare tehnică. Aceste lucruri i-au fost 

imputate, nu cred că este o abatere, mai ales că dumnealui nu știa de unde vin 

mașinile. Pur și simplu a eliberat chitanță, ulterior, că nu întreabă clientul de unde 

este. Dar, așa este viața, din păcate. Justiția a spus și s-a pronunțat asupra acestui 

fapt. Este incompatibil cu funcția de consilier județean.  

 

Dl Adrian Ionică 

Pe legislația actuală. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa este.   

Vă rog, domnule Enescu! 
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Dl Rareș Dan Enescu 

Domnule președinte, dacă procedural se poate ca domnul consilier, Lungu, să 

intre în Comisia, pentru operativitate și pentru funcționalitate, să intre în Comisia de 

unde și-a încetat mandatul domnul Ionică? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea totuși să analizăm. Domnul Ionică avea anumite studii, iar domnul 

Lungu cred că este silvicultor dacă nu mă înșel - e  inginer silvic.  

 

Dl Adrian Ionică 

Mai este o problemă și cu Școala specială Plopeni - Consiliul de 

Administrație. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vom rectifica. În prima ședință, cu siguranță ne vom gândi unde este cel mai 

bine - poate și la ,,Parc”. Deci, nu văd o problemă, dar e bine să analizăm, să nu 

grăbim și apoi să rectificăm.  

Vă mulțumesc!  

Deci suntem 36 validați.  

Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de 

execuție a bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea 

Consiliului județean Prahova pe anul 2018”. 

Vă rog, doamna Dovîncă, dacă ne puteți spune câteva cuvinte!  

 

Dna Maria Dovîncă 

Conform Legii Finanțelor Publice Locale, este prevăzut ca execuția bugetului 

pe anul 2018 să fie aprobată integral în luna mai a anului următor. De fapt, în 

fiecare trimestru noi am aprobat contul de execuție pentru trimestrul expirat, numai 

că Legea prevede să fie aprobat și integral contul anual în anul următor.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Vă mulțumesc! 

 

Dna Maria Dovîncă 

A avut la bază aprobări trimestriale și așa prevede Legea.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum aprobăm per total.  

Dacă sunt amendamente, comentarii, la acest proiect? Dacă nu, vă supun la 

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

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 
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Proiectul nr. 8 - ,,Proiect de rectificare al bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean pe anul 2019” – 

proiect inițiat de subsemnatul. 

Vă rog, câteva cuvine! Despre ce modificări, rectificări, aducem bugetului 

propriu? 

 

Dna Maria Dovîncă 

Este vorba despre suplimentarea bugetului la Spitalul Județean de Urgență, ca 

urmare a suplimentării contractului cu ,,CASA” - e vorba de suma de 3 750 mii lei - 

sumă cu care ei își vor modifica bugetul pe venituri și pe cheltuieli. 

Avem o adresă de la Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin care 

Direcția de Asistență Socială, nemaiavând venituri proprii din activitatea de bază, ni 

se solicită schimbarea modului de finanțare, în sensul că ei urmează să fie finanțați 

integral din buget local, deci practic bugetul lor va fi inclus în bugetul nostru și nu 

va mai fi făcut ca până acum transfer..., nu se va mai face până acum încolo 

transferul din bugetul local către bugetele lor. 

Redistribuiri de sume între articole și aliniate la Centrul Județean de Cultură, 

Muzeul de Artă, ISU, CMZ, inclusiv aparatul propriu. Alimentarea... Înregistrarea 

pe venituri și pe cheltuieli - suma de 559 mii lei, sumă transferată de la Ministerul 

Agriculturii în cadrul Programului de colectare, incinerare animale moarte. 

 

(Doamna consilier județean Sprîncenatu Nicoleta a ieșit din sala de 

ședință). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Domnilor consilieri, dacă aveți întrebări la acest punct? Dacă nu, vă supun la 

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

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 9 - ,,Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova”. 

Vă anunț că este un proiect cu două treimi. 

Vă rog, doamna Stănescu! 

  

Dna Liliana Stănescu 

Este vorba de introducerea în domeniul public a obiectelor, construcțiile, din 

Stația de tratare a deșeurilor. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc! 

Este vorba de MBT - cel pe care l-am finalizat. Acum trebuie să introducem 

obiectele și construcțiile aferente, în domeniul public.  
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Și următorul proiect, cred că tot legat de MBT - este vorba terenul donat de... 

 

Dna Liliana Stănescu 

Este legat… face parte… pentru completarea...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Imediat ajungem. 

Cine este pentru introducerea construcțiilor în domeniul public? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 10 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul 

public al județului Prahova a terenului în suprafață de 41.171 mp, situat în 

municipiul Ploiești, Tarla 13, Parcela CTD 194”. 

Spuneți, doamnă, acum! 

 

Dna Liliana Stănescu 

Este vorba de parcela de teren adiacentă Stației de tratare a deșeurilor, care va 

fi utilizată, o parte pentru accesul la stație, o parte pentru completarea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectului. 

 

Dna Liliana Stănescu 

...proiectului. 

Spuneți câteva cuvinte, domnul Marius, despre faza a II-a și de ce am avut 

nevoie de acest teren pe care l-am solicitat la Municipiul Ploiești, iar Municipiul ni 

l-a dat cu titlu gratuit. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Având în vedere continuarea Planului de gestiune a deșeurilor, a Proiectului 

nostru, SMID, în sensul de a construi o stație de valorificare a materialului rezultat 

după tratarea mecano-biologică din stația TMB, adică vom aplica cu un nou proiect 

pe Programul Operațional Infrastructură Mare. În momentul în care biomasa va fi 

acceptată ca și material utilizabil pentru valorificarea energetică - ce iese din 

tratarea mecano-biologică.  

La fel, o parte din teren va fi folosit pentru construirea unei platforme de 

aport voluntar pentru deșeuri voluminoase de către populație.  

 

(Doamna consilier județean Sprîncenatu Nicoleta a revenit în sala de 

ședință). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Populația care va dori să aducă acolo deșeuri voluminoase, va găsi o 

platformă amenajată cu titlu gratuit, astfel încât să nu mai fie tentați să le ducă la 

ghena din spatele blocului, iar ,,Rosalul” să refuze să o ridice, spunând că nu are în 

contract decât deșeuri menajere. Este o situație în care venim în sprijinul cetățenilor. 

Sperăm să-i și educăm în acest sens.   

Cine este pentru preluarea acestui teren în domeniul public și introducerea 

lui? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 11 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea intervalului de 

desfășurare a programului de deszăpezire în perioadele de iarnă 2019 - 2022 și a 

încadrării drumurilor județene din județul Prahova pe niveluri de viabilitate și de 

intervenție pe perioada de iarnă”. 

Contractul nostru, contractul cadru pe trei ani de zile, pe care l-am avut 

pentru anii 2016, 2017 și 2018, s-a finalizat. Am demarat o nouă procedură, așa 

cum observați, pentru trei ani. Primul pas, pentru inițierea acestei proceduri, ar fi 

aprobarea intervalului de desfășurare și bineînțeles încadrarea drumurilor județene 

pe niveluri de viabilitate și de intervenție. 

Domnul Ioniță, față de ceea ce am avut în contractul...?  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

S-a modificat din 8 sectoare, câte am avut anul trecut în celălalt contract, 

acum avem 8 sectoare, plus DJ 713. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

DJ 713, fiind drumul județean pe care l-am reabilitat împreună cu Dâmbovița 

și care... 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

A fost închis în perioada de contract cadru... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Precedent. 

Drumul era închis, acum că l-am finalizat, trebuie să-l ținem deschis și 

automat trebuie să ne ocupăm de întreținerea lui, dar pentru că este separat, este 

izolat, nu putem să-l încadrăm în nicio grupă, cum au fost cele de până acum și îl 

lăsăm separat. Sperăm noi să vină cei din Dâmbovița să liciteze pentru el, pentru că 

or să aibă continuitate, vă dați seama, ar avea tot drumul. Având în vedere faptul că 

la noi pe teritoriu... Câți kilometri sunt domnule Ioniță? 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

6 kilometri. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

6, iar la dumnealor sunt 13 sau 14. 

Cât? 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Din toată lungimea - 10 kilometri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, au mai mult. 

Noi aveam aproximativ o treime. 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Păi cam așa e. Drumul are 16 kilometri... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Față de cele inițiale, drumurile pe care noi le propuneam pentru a fi închise în 

sezonul rece, avem modificări sau au rămas aceleași? 

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

S-au deschis cele care au avut lucrări pe ele… Drăgănești… E vorba de...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tîrgșor… Brebu… Cum țineți Brebu? Pietriceaua?  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Drumul rămâne deschis. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Rămânem deschis cu el. Bun.  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Mai e vorba de Gornet Cuib-Păcureți – au un tronson deschis… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și acum îl ținem? Că am reabilitat drumul acela.  

 

Dl Corneliu Adrian Ioniță 

Acum e deschis. 

O bucățică din Breaza-Talea… Și o bucățică din DJ 234 – din Salcia, către 

cătunul Rast. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

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

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 12 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului 

solicitantului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului 

Județului Prahova alocate pentru activitățile nonprofit de interes județean pe anul 

2019”. 

Acest Ghid, dacă nu mă înșel, a fost în dezbatere publică o lună de zile, pe 

site-ul Consiliului.  

Am avut o discuție cu toate ONG-urile, la această masă, și am stabilit 

criteriile, propunerile, atât din partea noastră, cât și din partea lor. Am alocat o sumă 

considerabilă față de anul trecut, când am avut 200 mii, acum avem 500. 500 mii 

pentru ONG-uri și încă 500 mii pentru ONG-urile cu activități sportive. Am spus că 

trebuie să stimulăm, atât sportul de masă, cât și sportul practicat în mod 

profesionist. 

Am publicat Ghidul - avem limitări. Niciun ONG nu poate să ia mai mult 

decât...  

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

…50 mii pentru sportul de performanță, iar la proiectele pentru ONG-uri, 25 

mii lei...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru fiecare ONG.  

Domeniile de activitate sunt? 

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Avem așa: la sport, avem sport de performanță și sportul pentru toți... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

...iar la ONG-uri avem: cultură, învățământ, sănătate, tineret, protecția 

mediului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader   

Anul trecut am avut și ceva legat de cultură, cu Centenarul, dar acum am scos 

acel...  

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Da, se pot depune proiecte... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe cultură. 
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Dl Răzvan Nicolae Moșu 

...pe cultură, fără niciun fel de probleme. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

Am încercat să acoperim toate solicitările, toată lumea să vină să depună 

proiecte. 

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Mai nou, anul acesta, avem și un Ghid special pentru domeniul sport, asta 

pentru că anul trecut...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au fost foarte multe solicitări.  

 

Dl Răzvan Nicolae Moșu 

Da, și anul trecut a apărut Ordinul 664, care reglementează finanțările pentru 

domeniul sportului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine. 

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

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

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 13 - ,,Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea 

proiectului „Restructurarea/închiderea Centrului de plasament din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip 

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

O scurtă precizare, înainte să dau cuvântul doamnei Florea, ca reprezentant al 

D.G.A.S.P.C.-ului. Așa cum vă spuneam în anii precedenți, costurile noastre cu 

această instituție sunt foarte, foarte mari. Ceea ce ne dorim noi, este o 

descentralizare a serviciilor, să nu mai existe centre mamut - atât pentru copii, cât și 

pentru vârstnici, să existe case și centre de zi. Așa este și gândirea venită din partea 

Ministerului și a Uniunii Europene, pentru că avem foarte multe fonduri alocate pe 

acest sector. Avansați suntem cu Călineștiul, care a fost deja aprobat, semnat 

contractul cu MDRAP-ul, mai avem acest proiect și mai avem proiectul de la 

Plopeni. Corect? Și ,,Sfânta Maria”, de la Văleni, deci toate aceste centre. Am 

început cu cele de copii, rămânem cu problema celor de adulți, unde avem centre cu 

150, 170 la ,,Steaua”, de persoane încadrate în aceste centre.  
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(Domnul consilier județean Tudora Dorin s-a retras de la lucrările 

ședinței ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Va trebui să avem o gândire pentru viitor, în legătură și cu aceste centre.  

Vă rog, câteva cuvinte despre acest Centru. Este cel de la Comarnic, pe care 

dorim..., unde domnii consilieri au votat preluarea de... 

 

Dna Vasilica Florea 

În ședința anterioară au aprobat preluarea în domeniul public al județului a 

unui teren pe care vor fi construite două case de tip familial. Strategia națională în 

acest domeniu într-adevăr impune ca toți copiii, din 2020 încolo, să fie ocrotiți 

numai în case de tip familial, ceea ce ne obligă pe noi să realizăm pentru toate 

centrele de plasament planuri de închidere. Aceste planuri de închidere, în care va 

trebui să precizăm foarte clar care sunt obiectivele închiderii, modalitatea prin care 

vom face închiderea, dar și termenul, vor fi înaintate Autorității Naționale pentru 

Protecția Copilului și Adopție, în vederea avizării. Avizul acestei autorități este un 

document obligatoriu pentru depunerea cererilor de finanțare prin care încercăm să 

atragem fonduri externe, nerambursabile.  

Ca atare, de aceea avem rugămintea de a ne aproba decizia formală de 

închidere, pentru că planul de închidere pe care-l înaintăm către Autoritate trebuie 

să fie însoțit de această decizie a Consiliului județean Prahova, o decizie formală de 

închidere a unităților de protecție. 

Noi suntem în pregătire cu cele trei cereri de finanțare pentru Centrul de 

plasament de la Sinaia, Centrul de plasament de la Vălenii de Munte și Centrul de 

plasament de la Plopeni. Într-adevăr, cu sprijinul dumneavoastră, suntem mai 

înainte cu pregătirea cererii de finanțare de la Sinaia. Pentru Văleni suntem încă în 

negocieri cu Primăria de la Drajna, care ne va ajuta cu punerea la dispoziție a 

infrastructurii, la fel și la Dumbrăvești, pentru Centrul de plasament de la Plopeni, 

vom avea în curând alocat un teren pe care să ridicăm cele două case de tip familial.   

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu vă mulțumesc. 

A fost foarte rapidă doamna. 

 

Dl Adrian Ionică 

Este Castrul roman la Dumbrăvești, sau schimbăm locația? 

 

(Domnul consilier Tomoșoiu Adrian participă la lucrările ședinței 

consiliului județean). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De fapt, primăria Dumbrăvești, prin Consiliul local Dumbrăvești, deja a dat o 

Hotărâre în acest sens și presupun că vom primi acel teren din partea...   
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Din păcate, în locațiile pe care noi le aveam deja stabilite, cum ar fi la 

Plopeni, unde există deja centru, nu s-a întrezărit un teren care să poată să fie cedat 

de către autoritatea locală și am mers către localitatea vecină.    

În aceeași măsură, nu am găsit nici la Sinaia și am mers către Comarnic. 

Acum sperăm că la Văleni vom găsi un teren, tot în Văleni, pentru că și noi ne 

dorim ca acei copii să rămână în aceeași locație, dar să se dezvolte într-un alt mediu. 

Și vă dați seama că și pentru ei este mult mai bine și pentru noi este mult mai bine, 

nu vom mai avea nevoie de personal numeros, și vom avea acele centre de zi, unde 

nu doar copii instituționalizați vor avea un loc unde să servească o masă caldă și vor 

avea un loc unde să-și facă temele, ci toată comunitatea va beneficia de acel centru 

de zi.  

Din păcate, la Dumbrăvești, a durat un pic mai mult. Am înțeles că vom 

aduce acolo copii cu probleme pe raza localității. 

 

Dl Adrian Ionică 

Aici este problema: că la Centrul de la Plopeni sunt și elevi care merg la 

Școala specială, deci ei vor fi mutați într-o parte și va trebui să li se asigure 

transportul în partea cealaltă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, este luată în calcul această soluție.  

Bun. Acum că am explicat punctul numărul 13 de pe ordinea de zi, dacă nu 

aveți alte comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea 

proiectului „Restructurarea/închiderea Centrului de plasament Plopeni și înființarea 

de case de tip familial/apartamente și centre de zi pentru copii”– proiect inițiat de 

subsemnatul, de doamnele consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona 

David și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David Viter, Cristian 

Popescu, Rareș Dan Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică și 

domnul Dorin Tudora, care tocmai a plecat. 

Dacă mai aveți întrebări pentru doamna Florea? Dacă nu, vă supun la vot. 

Este aceeași situație, doar locația este diferită. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 15 - ,,Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea 

proiectului „Restructurarea/închiderea Centrului de plasament din cadrul 
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Complexului de Servicii Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte și înființarea de 

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

În aceeași măsură, proiectul a fost explicat. Dacă sunt alte comentarii sau 

amendamente de făcut? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 
 

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

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 16 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Prevenirea separării copilului de familia naturală”, precum și a cheltuielilor pentru 

implementarea acestuia”. 

Doamna Florea! 

 

Dna Vasilica Florea 

Dacă celelalte proiecte anterioare erau proiecte pentru dezvoltarea 

infrastructurii, Direcția își propune să acționeze și pe linia stopării intrărilor în 

centrele de plasament. Ca atare, acest proiect este gândit, ca pentru o perioadă de 

doi ani de zile, să vină în sprijinul familiilor care au nevoie de ajutor, cu subvenții 

punctuale, lunare, de aproximativ o mie lei pentru fiecare copil care are nevoie de 

ajutor – vreme de un an de zile. Pe de altă parte, ne propunem ca 50 de copii sau 

tineri care se află acum în sistem să fie reintegrați în familia naturală tot la fel, prin 

ajutoare punctuale de 3 mii lei acordate familiei, și ulterior de o mie lei lunar,  

vreme de un an de zile, pentru copii, în sprijinul menținerii lor în familia naturală, 

iar un al treilea obiectiv îl reprezintă înființarea unui Centru de zi la Complexul de 

servicii comunitare ,,Sfânta Maria”, Vălenii de Munte, ca să folosim infrastructura 

actuală... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Existentă. 

 

Dna Vasilica Florea 

...copii care pot să vină, atât din Vălenii de Munte, cât și din localitățile 

limitrofe, la activități de consiliere, terapie, dar și pentru servirea unei mese calde, 

acolo unde este nevoie. Asta își propune proiectul nostru. Este un proiect care va fi 

depus în cadrul Programului Capital Uman, are termen de depunere data de 15 

iunie, iar hotărârea dumneavoastră pentru acordarea cofinanțării de 2% din valoarea 

proiectului, este hotărâtoare pentru a depune această cerere de finanțare. Și noi 

sperăm să ne sprijiniți în acest sens.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

O singură rugăminte: cât costă un copil, pe lună, într-un centru actual? 
 

Dna Vasilica Florea 

Cu riscul de a nu fi la curent foarte bine cu ultimele cifre, dar cred că în jur de 

4 mii - 4,5 mii.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Este corect. Este în jur de 4 mii-4,5 mii. Ca să înțelegeți de ce este important 

ceea ce ne dorim și ceea ce vrem să facem, deoarece cu o mie de lei lunar, într-un 

an de zile economisim alte 3 mii lei lunar. 

Am văzut că v-ați uitat un pic spre Doamna când a spus: ,,3 mii inițial și 

ulterior câte o mie de lei în fiecare lună”. Așa este proiectul. Dar este mult mai bine 

decât să-l instituționalizăm, să-l băgăm într-un centru...  

…prima dată. Este un fel de ,,primă de instalare”. 

 

Dna Vasilica Florea 

Da. Și pentru soluționarea unor probleme ale familiei. Dacă acel copil are 

nevoie, nu știu, de...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Rechizite, de îmbrăcăminte... 

 

Dna Vasilica Florea 

...rechizite, birou pentru a-și scrie temele.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...un pat, mobilier. Este un fel de ,,primă de instalare” și ulterior o mie lei, dar 

este mult mai bine decât să ne coste 4 mii-4,5 mii lei un copil… Și fondurile sunt 

fonduri europene, da.  

 Este POCA, nu? Capital... 

Cred că sunteți de acord, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

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

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O singură rugăminte, doamna Florea, și știți răspunsul. Întrebarea nu cred că 

o cunoașteți. Câți copii avem în centru, în acest moment? 

 

Dna Vasilica Florea 

Aproximativ 450 copii.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

450 copii pe care puteți să-i înmulțiți cu 4 mii lei pe lună și înmulțiți și cu 12 

luni. 

,,Doamne ferește!”, nu putem să-i abandonăm. Ar trebui să le găsim niște 

condiții mai bune, să-i sprijinim și să nu mai rămână în centre.  

Proiectele 17 și 18 au fost retrase de către inițiator. 

Proiectul nr. 19 (devenit 17) - ,,Proiect de hotărâre privind participarea 

Județului Prahova la cofinanțarea proiectului „RESTAURAREA ȘI 
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CONSOLIDAREA BISERICII „SFÂNTA TREIME - sat Măgureni, comuna 

Măgureni, Județul Prahova””. 

Domnul Marius, vă rog! 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Proiectul acesta a obținut aprobarea de cofinanțare în anul 2017, prin 

Hotărârea 44, moment în care a fost și depus pentru a primi finanțare prin POR. 

Ulterior, perioada de evaluare a durat un pic, astfel încât finanțarea nu va mai 

acoperi 2017-2020 ci 2019-2022, iar valoarea proiectului a suferit o mică 

modificare în jos, cu 60 mii lei. De aceea este nevoie de o nouă hotărâre de 

cofinanțare a acestui proiect. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bun. Dacă sunt comentarii, să știți că avem mai multe astfel de proiecte în 

județul Prahova, precum: Zamfira, Sfânta Vineri, Jercălăi, Protoieria Nord - adică 

încercăm să sprijinim pe cât putem toate aceste biserici care au accesat fonduri 

europene, noi venind cu cofinanțarea să știți că nu înseamnă mai mult de 90 mii lei 

pe tot proiectul. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

 În funcție de valoarea proiectului. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Pe tot proiectul. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

 Aici sunt 142. 

 

(Domnul consilier județean Necula Gheorghe s-a retras de la lucrările 

ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Aici sunt 142, în toți anii, deci pe tot proiectul.  

Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 20 (devenit 18) - ,,Proiect de hotărâre privind organizarea 

evenimentului Euro - Prahova 2019  în Republica Cehă și în Republica Slovacă în 

perioada 02 - 08 iunie 2019”. 

Cred că ați discutat un pic cu colegii mei de la Integrare Europeană pe acest 

subiect. Am înțeles că deja au fost transmise invitațiile...  
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S-a discutat cu liderii de grup, s-a discutat în comisii, dacă sunt comentarii la 

acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 21 (devenit 19) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizației județului Prahova, în calitate de membru al Uniunii Naționale a 

Consiliilor Județene din România (UNCJR) aferentă anului 2019”. 

Toate proiectele aferente cotizațiilor - să știți că am avut o discuție în cadrul 

UNCJR și la ADR Sud Muntenia, pentru că o să întâlnim și acest proiect - sunt în 

funcție de populație. Noi având populația cea mai mare din toată regiunea, cel puțin, 

noi avem cotizația aproape jumătate din tot ce înseamnă Regiunea Sud Muntenia - 

40%, să fiu mai exact. Este și un avantaj și un dezavantaj pe de altă parte. 

Dezavantaj, pentru că plătim foarte mulți bani, avantaj, având populația numeroasă, 

vă dați seama că și numericul proiectelor este mult mai mare - dacă este să ne 

raportăm… Nu știu dacă și valoarea este mai mare, dar ca și proiecte, avem foarte 

multe depuse la ADR Sud Muntenia - multe în evaluare, din păcate, foarte puțini au 

semnat.  

Legat de UNCJR, și la UNCJR este la fel - tot în funcție de populație. Suntem 

al patrulea cotizant la UNCJR. Mai este Iașiul înainte, Timișul… Constanța, dar 

după noi. Noi suntem pe locul 2, Timișul are 670 mii, Iașiul are 900 mii...  

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Iașul plătește și pentru cetățenii moldoveni care și-au redobândit cetățenia 

română... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt comentarii la acest proiect de pe ordinea de zi, în legătură cu 

cotizația la UNCJR? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 22 (devenit 20) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizației județului Prahova, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene 

(ARE) aferentă anului 2019”. 

Aici nu este vorba de o cotizație în funcție de populație, este o cotizație... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Ba da, dar este cu marje mari… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 
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Dl Marius Constantin Nicolae 

Este o formulă de calcul, dar la bază tot criteriul populației îl are, asta 

însemnând că în fiecare an, Statistica ne comunică populația anului trecut și noi 

aprobăm, aplicând această formulă. Este legat și de produsul intern brut al fiecărei 

regiuni, fiind vorba numai de regiuni ale Europei, au formule diferite și calculul este 

pur matematic. O cotizație de bază de 3200 euro, la care se adaugă, potrivit 

criteriului populației, o sumă care depinde direct de… La noi este 732 mii, în 

evidența lor, că au o anumită cifră a populației… 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem 790 mii, din ce știu eu, populația, de la Statistică, acum. 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

795 mii, dar ei, la ARE, scad anumite grupuri de... Mă rog, au un calcul al lor 

și au luat în calcul 732 582  mii lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc, domnule Marius! 

Cine este pentru sau dacă sunt comentarii?  

Îmi cer scuze, am văzut că a deschis microfonul mai târziu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, am participat o singură dată la o astfel de întâlnire la 

ARE. Părerea mea este că dăm niște bani acolo, numai din dorința de a fi în 

comunitate. Pentru că, normal, aceste activități de acolo nu interesează pe nimeni 

din țara noastră. Ultima oară când am fost, cu doamna Fabioara și cu domnul Horia 

Toma, am fost noi, Piteștiul și Argeșul. Am fost singurii care am participat la aceste 

activități. Toată ,,zona românească”, ca să zic așa, toate celelalte 38 de județe, aveau 

ecusoanele la intrare. Mulți consideră o deplasare pentru shopping, pentru alte 

activități. Nu este utilă deloc. Dacă s-ar pleca de la origine, și într-adevăr această..., 

s-ar face comunicare și s-ar participa efectiv la aceste ședințe, poate că ar fi bine, 

dar în rest luați-o ca o plimbare. Dăm bani pentru o plimbare.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Problema este... Important este dacă îți dorești să și participi la aceste lucruri, 

la aceste adunări generale, la aceste adunări ale comisiilor. Tematica este foarte 

importantă,  sunt foarte multe județe românești, membre ARE. Din câte știu eu, cred 

că ați fost într-o campanie electorală, din cauza aceea... 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Nu, nu. Deci din 38 de județe, numai 2 județe erau prezente.  
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Dna Ludmila Sfîrloagă 

Și este vina noastră? Noi am participat. 

  

Dl Nicușor Răducanu 

Nu e vorba de vina noastră, e vorba de necesitatea unei astfel de participări. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aveți perfectă dreptate.  

Nu, eu chiar cred că are dreptate. De ce?! Este părerea mea personală. Sunt de 

acord: cum și europarlamentarii se duc tot degeaba la Bruxelles. Corect? Cel puțin 

unii, da?! 

…Nu ați filmat, doamnă. Ați ratat momentul. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Nu ați mințit, domnule președinte, ați fost corect! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu am mințit, am fost foarte corect și am spus: Are dreptate!. Din acest motiv 

ne trebuie niște oameni mai implicați. Corect.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 

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

,,abținere” (domnul consilier județean Nicușor Răducanu). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

O abținere. Mulțumesc. Așteptam, ați văzut! 

Proiectul nr. 23 (devenit 21) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizației anuale a județului Prahova, în calitate de membru al Euroregiunii Siret-

Prut-Nistru” – inițiat de subsemnatul și de foarte multe doamne, printre care 

doamna Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii: Rareș Dan Enescu, Toma Pințoiu, 

Nicolae Măruntu, Sorin George Stoian, Eugen Ionică și Cristian Popescu. 

Legat de acest proiect, este tot în funcție de populație, domnule Marius? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Da. 

S-a operat o modificare în Adunarea Generală a ESPN-ului de la 3 euro cenți, 

la 5 euro cenți pe locuitor, înmulțit cu numărul de locuitori al fiecărui județ. 

Ca element de noutate, și Bistrița Năsăud...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A intrat în Euroregiune. Și știu că și Vasluiul a revenit. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Da, și are cerere depusă acum și Tulcea. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, dacă sunt comentarii? 
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Dl Eugen Ionică 

Domnule președinte, eu nu doresc să fiu inițiator, eu nu am semnat 

documentul.  

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Era Comisia de integrare europeană. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trebuia să-i întrebați pe domnii consilieri! 

Domnule Eugen Ionică, v-am tăiat și ne cerem scuze. 

 

Dl Eugen Ionică 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pentru puțin. 

Sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 19 voturi „pentru” și 14 

voturi ,,împotrivă” (David Simona, Papuc Rodica Mariana, Popovici Elisabeta, 

Pătrașcu Vasile, Ciolac Dan, Dumitru Cristian, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, 

Ionică Eugen, Nistor Marian Tudor, Popescu Cristian, Răducanu Nicușor, Soiu 

Mihail Iulian și Tudoran Lorin Gabriel). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai vreți să repetăm?  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Tot PNL-ul e împotrivă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Toți colegii din partea dreaptă a mesei au votat împotrivă. 

Ca să ne înțelegem, eu sunt președinte la Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, ales 

de anul trecut, proaspăt președinte, după ce a fost domnul Maricel Popa de la Iași, 4 

ani de zile. Eu nu am cum să mă împotrivesc acestui proiect de pe ordinea de zi, 

pentru că eu am solicitat majorarea cotizației de la 3 euro cenți la 5 euro cenți și 

aducerea unor noi membri, cum ar fi Galați și Tulcea, dar sperăm să avem… Am 

adus Bistrița, să știți că Bistrița s-a înfrățit cu Glodeni, cu domnul Leucă, și le alocă 

1.300 000 lei, 13 miliarde lei vechi, anul acesta, pentru un spital.  

Vă mulțumesc! 

Trecem mai departe. Proiectul nr. 24. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

19 voturi ,,pentru”… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, nu. A fost cineva care s-a abținut? Eu nu am... Doar ,,împotrivă” și 

,,pentru”. 

Noroc că a plecat domnul Necula. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Tudora 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, Necula. 

Domnul Tudora o să meargă în continuare în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. 

Proiectul nr. 24 (devenit 22) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contribuției anuale a Consiliului județean Prahova la bugetul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia”. 

Doar ca cifră, domnule Marius. Cât plătim cotizație la ADR – anuală? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Anuală… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În funcție de populație.  

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

Un leu pe locuitor și în CDR-ul din iunie, anul trecut, s-a aprobat majorarea 

pentru județe de la 1 la 1,5 lei per locuitor, astfel încât rezultă 1 193 000 lei.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și în euro? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

La zi, înmulțit la 4,75 dă 280 mii. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

280 mii euro.  

…Ce face ADR-ul cu banii? 

 

Dl Eugen Ionică 

Cât de mare este aparatul lor? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

200 de persoane. 

 

Dl Eugen Ionică 

200 de persoane? 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Eugen Ionică 

E mai ieftin să ne facem noi… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu avem voie. Uniunea ne-a obligat să existe un organism intermediar, dar 

știți mai bine decât mine acest lucru, întrucât vă ocupați de câteva proiecte la 

,,Hidro Prahova”. Cum există AM-ul la nivel... 

 

Dl Eugen Ionică 

Și ei sunt integratorii? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  

 

Dl Eugen Ionică 

De aceia nu merge treaba! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De aceia nu merge treaba?! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Că sunteți voi intermediari… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă mă întrebați, momentan își fac sediu propriu, momentan și-au cumpărat 

un teren în Călărași și își fac sediu. 

 

Dl Eugen Ionică 

Au mașini… Și tot așa… Își fac niște birouri frumoase... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca și mijloace de transport, au Skoda superb - normal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 25 (devenit 23) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova”. 

Doamnă, vă rog! 

 

Dna Anișoara Ștefănucă  

Buna ziua! 
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Vă rugăm să ne sprijiniți cu aprobarea modificării statului de funcții, având în 

vedere că două dintre colegele noastre au promovat în grad profesional. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumim și noi. Nu se modifică absolut nimic, decât promovare.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 26 (devenit  24) - avem reprezentanți din partea Direcției de 

Întreținere a Drumurilor Județene… E doamna Nușa. - ,,Proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Protecția Plantelor și de 

Întreținere a Drumurilor Județene”. 

 

Dna Elena Ion 

În luna aprilie a fost organizat concurs de promovare în grad profesional și au 

fost promovați 13 colegi: 4 inspectori de specialitate - din I în I A, 8 muncitori 

calificați - din II în I și un muncitor calificat  - din III în II. Deci, nu se modifică 

numărul de posturi, ci numai gradul profesional. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Dacă avem și muncitori calificați este bine. 

 

Dna Elena Ion 

Toată partea de întreținere a drumurilor sunt formații de lucru cu muncitori, și 

șef de formație cu SSD. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 27 (devenit 25) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază Prahova”. 

   

Dna Elena Ion 

Anual, Direcția Județeană de Pază, primește numericul, prin scrisoare de la 

Instituția Prefectului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În funcție de populație... 
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Dna Elena Ion 

În funcție de populație - acesta este criteriul... 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Unu la o mie. 

 

Dna Elena Ion 

...și anul acesta a trebuit să reducă cu un post numărul total- avem acum 160 

posturi. A fost desființat un post vacant de paznic, dar au organizat și dumnealor 

concurs de promovare și avem și o transformare de post ocupat, din consilier 

asistent în consilier principal.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader  

Unul singur. 
 

Dna Elena Ion 

Unul singur.   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În ritmul acesta, în câțiva ani, o să ajungem la 150, la Direcția de Pază.  

La Poliția locală este unu la o mie, la Direcția de Pază este unu la cinci mii. 

Mă scuzați, am rectificat! 

Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

29 și Diverse - pentru că este ordinară. 

29 (devenit 26) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli pe anul 2019” (pentru Societatea ,,Plopeni Industrial Parc”). 

Și acum cine vrea să prezinte? Domnul director, Doamna director economic? 

Un singur comentariu, înainte să-și înceapă Doamna prezentarea: discutam 

despre ,,Parcul Plopeni” zilele trecute și îmi spune ,,Nu mai avem ce închiria, avem 

92% grad de închiriere”.  

Ați depășit 92%, de alaltăieri? La cât sunteți, sincer?  

  

Dna Georgiana Elena Bugoi 

92%. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al ,,Parcului Plopeni”, a fost 

întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern 26/2013. Datele 
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cuprinse în buget se prezintă ca un tablou de indicatori la nivelul întregii societăți, 

comparativ cu 2018, 2017, dar și o perspectivă pentru anul 2020 și 2021. 

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de buget de venituri și cheltuieli, care a 

fost aprobată în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor, 

au la bază principiul prudenței și al continuității activității în condițiile de eficiență 

economică în dimensionarea activelor financiare necesare finanțării întregii 

activități. 

Proiectul de buget, de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, a fost supus 

controlului financiar de gestiune pentru aprobarea normelor metodologice. Bugetul 

este structurat conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 

privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum 

și a anexelor de fundamentare a acestuia. 

Avem venituri totale 4 363 311, care cuprind veniturile din chirii, veniturile 

din alte activități, venituri din distribuția gazelor naturale, a electricității și taxa de 

administrare, venituri din penalități…    

 

(Domnul consilier județean Tudoran Lorin Gabriel s-a retras de la 

lucrările ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Eugen Ionică 

Fiți amabilă, doamna director! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vreți dumneavoastră să fiți răutăcios? Lăsați-mă pe mine! 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu, nu. Care sunt…? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tot din dobânzi trăiți? 

 

Dl Eugen Ionică 

Corect. 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Am avut dobânzile anului trecut - 120 mii și anul acesta 148 560… 

 

Dl Eugen Ionică 

Mai multe dobânzi. 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

…iar dobânda bancară a scăzut în ultimii ani...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Odată, eram eu în AGA, sau în CA, și țin minte că erau niște titluri de 

plasament. 
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Dna Georgiana Elena Bugoi 

Nu. Sunt acum doi ani de zile, s-au retras din titlurile de plasament, sunt pe 

doi ani de zile.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe doi ani de zile, ce? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Venituri financiare. Au fost… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt depuși la o bancă?  

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Pe doi ani de zile.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Măcar ați structurat la mai multe bănci, în caz că...? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

La mai multe bănci, ca să fie 100 mii euro de stat garantat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Foarte bine ați gândit. Sunt chiar mândru de voi. V-ați și asigurat, în aceeași 

măsură. 
 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

De 17 ani suntem pe profit.   

 

Dl Eugen Ionică 

Credeți-mă că este ușor să fii pe profit… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ultima întrebare... 

Este greu și vă spun, domnule consilier, știți de ce este greu? Pentru că 

trebuie să încaseze de la niște terți care de obicei întârzie cu plățile.  

,,Bialetti” e la zi?    

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și cu utilitățile? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Da. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și cu gazele? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Da.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sigur? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Da. Și oricum, cine a întârziat a trebuit să… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ultima întrebare. Haideți să fim serioși! 

Ultima întrebare: Din venituri operaționale, cât aveți? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Din venituri de exploatare?  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, de exploatare. 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Suntem pe profit. Avem 4 200 000 lei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Și acum 4 200 000, spuneți-mi doar cât înseamnă din acești bani, 

cheltuiala salarială? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

1 069 000 este cheltuiala salarială. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pe tot anul? 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Pe tot anul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E bine. Chiar e OK. Este singurul criteriu de evaluare, dacă din ceea ce 

încasați din…  

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

O treime... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

O treime este… 

Uitați, doamna Papuc, vă spune... Cheltuiala salarială este mult mai mare. 

Mulțumesc foarte mult! 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Mulțumim și noi.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mai am o întrebare. Astăzi mă simt chiar răutăcios. Prime? Lunare. De obicei 

aveau de două ori pe an. 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

150 lei - de 8 Martie, 150 lei - ajutor pentru copil și 150 lei - pentru salariați. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

 

 

Dl Eugen Ionică 

Mai era una pe contract de management. 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Avem Consiliul de Administrație. 

 

 

Dl Adrian Ionică 

Care are indicatori… 

 

Dna Georgiana Elena Bugoi 

Și au o indemnizație de 350 lei lunar. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

350 lei au. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Nu vă iese nimic azi. 

    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. Vă mulțumesc foarte mult! 

Dacă sunt alte comentarii, vă rog! Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

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

 




