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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 15 februarie 2021, ora 15,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 255 din 
11.02.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnii 
Tudone Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean 
Prahova și următorii 33 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai 
Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 
Bulearcă Marius Felix, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, 
Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, 
Dragna Florina-Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță 
Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică 
Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu 
Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu 
Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-
Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.  
 La ședința Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul 
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova. 

La ședința extraordinară a Consiliului județean a participat, de drept, doamna 
Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al județului Prahova. 

La ședința extraordinară a Consiliului județean Prahova au participat: dna  
Anna Maria Vasile, 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 Elena 
Ion, șeful Serviciului resurse umane; Lea Lucuț, consilier la Compartiment mediu 
din cadrul Direcției servicii și achiziții publice și dl Ioan Adrian Pițigoi, consilier la 
Cabinet președinte. 

La ședința extraordinară a Consiliului județean Prahova a participat ca  invitat 
dl Adrian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.  

 
 
 Dl Dumitru Tudone 
Bună ziua! 
Trecem la efectuarea prezenței, pentru desfășurarea ședinței. 
Domnul președinte, Iulian Dumitrescu, este absent motivat. 
 

X 
 

x         x 
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La apelul nominal au răspuns „prezent” următorii: vicepreședinții Consiliului 
județean, Tudone Dumitru și Apostol Constantin Cristian, și consilierii județeni: 
Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan 
Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius Felix, Calotă Emil, Chelan 
Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, 
Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, 
Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-
Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana 
Mădălina, Matache Dumitru Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă 
Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin. 

 
 

X 
 

x            x 
   
 Dl Dumitru Tudone 
Suntem prezenți 35. 
Avem o ordine de zi ce cuprinde 4 puncte. Dacă sunt discuții? 
Supun la vot ordinea de zi. Cine este împotrivă? Cine se abține? 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”, cu 
următoarea ordine de zi: 
  1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 27 ianuarie 2021. 

2. Proiect de hotărâre prin care se constată încetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier județean al domnului Tudora Dorin și declararea vacantării 
locului de consilier județean respectiv - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisia nr. 6. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul 

Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 5 și nr. 6. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru anul 2020 referitor 

la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul 
Prahova 2019-2023” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 2 și nr. 6. 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 1 - „Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Prahova din data de 27 ianuarie 2021”. 
 Sunt observații la acest punct?  

 Supun la vot. Cine este împotrivă? Cine se abține? 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 
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Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 2 - „Proiect de hotărâre prin care se constată încetarea de drept, 

prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Tudora Dorin și 
declararea vacantării locului de consilier județean respectiv”. 

Domnul Tudora Dorin a înaintat Consiliului județean Prahova demisia din 
funcția de consilier județean și, prin aceasta, se constată încetarea mandatului de 
consilier județean și se declară vacant locul respectiv. 
 Sunt observații la acest punct?  

 Supun la vot. Cine este „împotrivă”? Cine se abține? 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 3 - „Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești”. 
Sunt discuții la acest punct? 
Dacă nu sunt discuții, atunci supun la vot. Cine este împotrivă? Cine se 

abține? 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 4 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru anul 

2020 referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității 
aerului în județul Prahova 2019-2023”. 

Dacă sunt discuții? 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Grupul USR-PLUS vrea să facă câteva comentarii, domnul... 
 
Dl Dumitru Tudone 
Vă rugăm! 

 
Dl Constantin Cristian Apostol 

  Bun. O să am rugămintea să aveți un pic de răbdare, nu este foarte lung și aș 
spune așa: în primul rând grupul consilierilor județeni USR-PLUS va vota acest... 
aprobarea Raportului cu privire la stadiul realizării măsurilor pe anul 2020 din 
Planul de menținere a calității aerului, dar avem câteva puncte de spus. 

 După cum am informat, și aici nu aș vrea să discut despre Planul în general de 
menținere a calității aerului, vreau să spun doar că măsurile stabilite atât în sectorul 
de energie, cât și în transport au o mare problemă în acest Plan, și anume că au fost 
preluate din Planurile de investiții pe fiecare UAT, neexistând la acel moment nicio 
strategie unitară pentru UAT-urile din județ. 
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 Acesta este și motivul pentru care am văzut în acest Raport stadiu de realizare 
de 3 sau 4% și în plus 33 de măsuri cu termen depășit. 

 Având în vedere că majoritatea acestor măsuri depind în mare parte de UAT-
uri și UAT-urile sunt responsabile de punerea în aplicare, Grupul consilierilor 
județeni solicită public o întâlnire a factorilor de decizie din UAT-uri prin care să 
stabilim și să ne asumăm cu toții implementarea acestor măsuri până în 2023. Nu 
cred că s-a făcut acest lucru în momentul când s-a pus Planul în discuții, precum și 
sprijinul necondiționat pentru realizarea unei Strategi județene privind schimbările 
climatice. 

Acest lucru este ceva de care am discutat, dar ar trebui ca acest punct să fie 
discutat și cu factorii de decizie din UAT-uri, iar această Strategie să fie una 
deschisă și realizată în sprijinul locuitorilor din Prahova, în care autoritățile de 
mediu să fie partener al societății și nu un fel de adversar cum este acum. 

 Dacă tot vorbim de autorități, Legea nr. 278/2013 impune operatorului 
economic câteva măsuri pentru prevenirea poluării și să aplice cele mai bune tehnici 
disponibile la acest moment pentru menținerea în valorile normale ale limitelor. 

 Aici avem două probleme: prima este urmărirea  implementării măsurilor din 
autorizațiile integrate de mediu și a valorilor limită ale poluanților, iar cum știți bine 
sunt 6 stații fixe, cam pe acolo și mobile, precum și partea de autorizații emise de 
APM care stabilesc în principal condiții minimale și nu impun condiții restrictive pe 
partea de mediu. 

 Sincer am văzut răspunsul și concluziile APM-ului într-o notă care a fost 
trimisă pentru Consiliul județean, în care spune că, în perioada celor 11 luni din... 
monitorizate în 2020, nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită în 
conformitate cu legislația în vigoare și aici este cheia, pentru indicatorii vizați în 
Planul de menținere a calității aerului. Numai că acești indicatori... Planul a fost 
făcut de pe datele existente la APM, deci tot la APM, din 2014-2017. 
  Sincer, constat cu surprindere și constatând cu surprindere că prin semnătura 
domnului director, Valentin Ștefan de la APM, acest tip de mesaj devine o 
obișnuință, toate lucrurile în Prahova sunt foarte bune și nu ne rămâne, cel puțin 
nouă, Grupului de consilieri județeni, decât să îi cerem demisia pentru acest fapt, 
pentru că, în primul rând, cei care nu vor să înțeleagă că avem un număr din ce în ce 
mai mare de îmbolnăviri, boli respiratorii în Prahova, ar trebui să plece. 
  Mulțumesc! 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Domnul Enescu! 
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Domnule vicepreședinte, domnule președinte de ședință! 
  Înțeleg că v-ați certat cu PNL-ul? Sunteți la putere, sunteți o autoritate 
publică, dețineți Guvernul și ce nu înțeleg eu... Cum adică solicitați public o întâlnire 
cu UAT-urile? Puteți s-o faceți oricând în calitate de autoritate publică care sunteți. 
  Și aș mai comenta, dar mă opresc aici. 
  Mulțumesc! 
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  Dl Cristian Mihai Neagu 
  Îmi cer scuze, dar nu știu cine a vorbit. Bănuiesc că din partea Grupului PSD. 
 
  Dl Dumitru Tudone 
 Domnul Rareș Enescu, puțin mai devreme. 
 
  Dl Cristian Mihai Neagu 
  Am înțeles. Nu s-a prezentat și noi pe ZOOM nu putem să îl vedem. 
  Mi-aș permite să îi răspund eu domnului Rareș, de la PSD, că asta nu 
înseamnă că te cerți cu partenerii de guvernare...  
 
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Am făcut un comentariu simplu și atât. 
 
  Dl Cristian Mihai Neagu 
  Aș aprecia dacă nu m-ați întrerupe, așa cum nici noi nu am făcut-o. 
Mulțumesc! 
  Nu trebuie să te cerți cu partenerii de guvernare ca să corectezi lucrurile care 
nu merg bine de ani de zile. Asta nu este o alianță de tipul PSD - ALDE, unde 
fiecare fura cât putea mai mult. Da? Și celălalt închidea ochii! Când partenerul de 
guvernare face ceva greșit o să o spunem. Când partenerul de guvernare face ceva 
bine, la fel, o să o spunem. 
  Deci, nu. Nu ne-am certat cu partenerul de guvernare, dar sunt lucruri care nu 
merg bine pentru prahoveni, înainte de alianța de dreapta care conduce acum județul 
și guvernarea la nivel național. 
 
  Dl Emil Calotă 
  Domnule președinte de ședință! Emil Calotă sunt. 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Da, domnule Calotă! 
 
  Dl Emil Calotă 
  Complet de acord cu comentariile făcute de antevorbitorul meu, mai puțin 
evidenta tentație de a intra în „ping - pong” politic, trimițând la predecesor sau la 
prezentul politic care conduce, pentru că problema sănătății publice a calității 
aerului, care sunt amândouă componente esențiale pentru calitatea vieții noastre, a 
tuturor, este o problemă care nu are politică. 
  Rugămintea mea către dumneavoastră este să precizați dacă documentele 
supuse astăzi votului nostru, respectiv proiectul de hotărâre, punctul 2, acela care 
menționează în mod expres revizuirea Planului de acțiune privind calitatea aerului în 
perioada 2019-2023 și doi, documentul pe care domnul președinte Dumitrescu l-a 
înaintat plenului ședinței conține de asemenea elemente care susțin nevoia de 
revizuire a acestui Plan pe care în trei vorbe eu l-aș caracteriza drept formalist, 
birocratic, fără niciun fel de viziune și, după opinia mea, o mare greșeală a 
administrației județene precedente. 
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  Vă rog să precizați aceste două lucruri, pentru că dacă revizuirea programului 
de acțiune, Planului de acțiune, ceea ce înseamnă stabilirea obiectivelor, măsurilor și 
noilor termene devine o chestiune pe care astăzi o votăm, cred că putem să avem 
contribuții cu toții, din toate zonele politice pentru un Plan de acțiune cu adevărat 
realist, axat pe problemele comunităților care au mari probleme de poluare, pentru 
că iertați-mă, nu putem compara Ploieștiul sau Braziul de pildă cu Sinaia, sau cu altă 
localitate montană. Evident, fiecare are problemele lui de sănătate publică, dar noi 
vorbim acum de calitatea aerului. Dacă precizați lucrul acesta cred că putem stopa 
niște discuții care pot continua foarte mult. 
  Mulțumesc! 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Domnul consilier Calotă, în articolul 2 al prezentului proiect de hotărâre se 
stipulează în mod expres că în cursul anului 2021 se va actualiza acest Plan. Mai 
mult decât atât a intervenit și nota președintelui tot în acest sens, care solicită 
actualizarea în cursul anului 2021, având în vedere necesitatea actualizării 
calendarului de aplicare a măsurilor care stau la bază fiind depășit, având în vedere 
petițiile primite de la populație în tot acest timp, precum și raportările UAT-urilor cu 
măsurile care nu au fost duse la îndeplinire. Cu siguranță și cum am spus este prins 
și în textul proiectului de hotărâre, în cursul anului 2021 va avea loc o actualizare 
completă a acestui an împreună cu toți factorii implicați. 
 
  Dl Emil Calotă 
  Mulțumesc! 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Dacă mai sunt alte discuții? 
  Dacă nu mai sunt alte discuții supun la vot proiectul de hotărâre. 
  Cine este împotrivă? Abțineri? 
  Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

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

  Dl Dumitru Tudone 
  Având în vedere că am parcurs toată ordinea de zi, vă mulțumim pentru 
participare și declar lucrările ședinței închise. 
  Bună ziua! 
 

Ședința s-a încheiat la ora 15,15. 
 

       p. PREȘEDINTE,                  SECRETAR GENERAL, 
                  VICEPREȘEDINTE                                       Hermina Adi Bîgiu 

Dumitru Tudone                                           


