ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 22 iunie 2021, ora 16,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 455 din
18.06.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnii
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, Tudone Dumitru și
Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și
următorii 34 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian,
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil,
Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin RăzvanConstantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu
Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu MihaelaMagdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana
Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian,
Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin,
Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga
Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
La ședința ordinară a Consiliului județean a participat, de drept, doamna
Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința ordinară 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 Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției Servicii și
Achiziții Publice, dl Dorin Ilian Lețea, directorul executiv al Direcției Proiecte cu
Finanțare Externă; dl Daniel Minculescu, directorul executiv al Direcției tehnice și
dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului Județean
Prahova.
La ședința ordinară a Consiliului Județean Prahova, au participat următorii
invitați: dl Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență
Ploiești; dna Daniela Marin, managerul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești;
dl Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului Prahova și reprezentanții presei.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
Îmi cer scuze pentru întârziere!
O să îl rog pe domnul Tudone să citească ordinea de zi și să îmi dea voie să o
supun doar eu la vot, sau…
Domnul Tudone, mă auziți?
Dl Dumitru Tudone
Un moment.
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Dl Iulian Dumitrescu
Facem prezența.
X
X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnul Tudone Dumitru,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, domnul Apostol Constantin
Cristian, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și consilierii județeni:
Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan
Ionela-Daniela, 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 BeatriceAlexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen,
Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae,
Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian,
Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran
Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
X
X

X

Dl Dumitru Tudone
Suntem 36 prezenți.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok.
Stimați colegi, dacă sunt observații în ceea ce privește ordinea de zi?
Dacă nu sunt, dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul
2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul
public al comunei Râfov în domeniul public al județului Prahova - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici, precum și a cheltuielilor pentru realizarea proiectului „Înființarea
Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova: ansamblu de două
locuințe protejate + 1 centru de zi” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici, precum și a cheltuielilor pentru realizarea proiectului „Înființarea
Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova: ansamblu de trei
locuințe protejate + 1 centru de zi” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 60/21.05.2018 referitoare la aprobarea proiectului, a principalilor
indicatori tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat, precum și a
cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene
identificate în Prioritatea 1 a regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 Tronsonul Prahova – DJ 720 (Km 15 + 500 - Km 30+000)” - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului de
implementare între Județul Prahova, Județul Dâmbovița și Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, în vederea realizării obiectivului de investiții
„Drum expres Găești - Ploiești” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului de
implementare între Județul Prahova și Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Implementare
măsuri de siguranță pe raza județului Prahova” - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare
în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I,
Valea Doftanei, Județul Prahova - Brădet, Județul Brașov” - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare
în vederea realizării obiectivelor de investiții implementate de Compania Națională
de Investiții „C.N.I.” S.A. la nivelul județului Prahova - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
10. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului
Prahova a unui teren situat în orașul Boldești Scăeni, identificat cu număr cadastral
24265 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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11. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul
public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
12. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului județean
Prahova nr. 117/2019, referitoare la acordul de principiu pentru reorganizarea celor
două unități sanitare din municipiul Ploiești care au managementul asistenței
medicale exercitat de către Consiliul județean Prahova - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Ordinea de zi a fost adoptată.
Domnul Tudone, vă rog să citiți dumneavoastră fiecare punct de pe ordinea
de zi și, după ce îl citiți, o să iau eu conducerea, vă rog!
Dl Dumitru Tudone
Bună ziua!
Primul punct de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea
Consiliului județean Prahova pe anul 2021.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dacă sunt observații, sau luări de cuvânt, sau comentarii?
Dl Dumitru Tudone
Domnul vicepreședinte Apostol, dorește să formuleze un amendament,
amendament pe care l-a și depus.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
Dl Constantin Cristian Apostol
Bună ziua!
Propun redistribuirea în cadrul listei obiectivelor de investiții a sumei de
10.000 lei de la punctul C – „Alte cheltuieli de investiții” la punctul C – „Alte
cheltuieli de investiții”, poziția „Dotări independente”- pentru licență „Barracuda
Web Filter” - Serverul Consiliului județean.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Alte intervenții, vă rog? Nu sunt
Atunci, dați-mi voie să supun la vot amendamentul domnului vicepreședinte.
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!
Membrii Consiliului județean au fost de acord amendamentul popus cu 36
voturi „pentru”.
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Dl Iulian Dumitrescu
Dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat.
Este ceva anume, domnul Tudone?
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela, participă la lucrările
ședinței).
Dl Dumitru Tudone
Nu, a intrat și doamna Bercea acum.
Dna Raluca Mihaela Bercea
Bună ziua!
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, bine ați venit!
Să știți că sunt într-o procedură de vot, dar sunt doar la punctul 1.
Dna Raluca Mihaela Bercea
Am înțeles, mulțumesc frumos!
Dl Iulian Dumitrescu
Dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul admis,
aprobat.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Mulțumesc.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind solicitarea
trecerii unui teren din domeniul public al comunei Râfov în domeniul public al
județului Prahova.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mulțumesc!
Observații, vă rog? Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc!
Domnul Tudone.
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Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor pentru
realizarea proiectului „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești,
județul Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi”.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mulțumesc!
Vă rog, dacă sunt observații? Comentarii? Nu sunt.
Atunci, dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 4 - privind aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico-economici, precum și a cheltuielilor pentru realizarea proiectului
„Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova:
ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi”.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mulțumesc!
Observații? Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 5 - privind modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Prahova nr. 60/21.05.2018 referitoare la aprobarea proiectului, a
principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, a devizului general
actualizat, precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și
reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a regiunii Sud
Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova – DJ 720 (Km 15 + 500 - Km
30+000)”.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate.
6

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Vă rog, observații? Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Vă rog, domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 6 - privind aprobarea încheierii parteneriatului de
implementare între Județul Prahova, Județul Dâmbovița și CNAIR, în vederea
realizării obiectivului de investiții „Drum expres Găești-Ploiești”.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Observații, comentarii?
Noi o să fim în parteneriat cu CNAIR și, practic, finanțarea o să vină de la
dumnealor, noi o să fim doar liderul de asociere și cel care implementează proiectul,
până la urmă.
Dl Mihai Cristian Neagu
Estimați o dată a execuției?
Dl Iulian Dumitrescu
Data… Ei au termen să termine PT-ul, este deja SF plus PT adjudecat de
către o companie și se va termina pe la anul, prin iunie. Apoi urmează să scoatem la
licitație execuția lucrării. Dar, totuși, dacă stăm să ne gândim, este destul de
rezonabil.
Dl Mihai Cristian Neagu
E fezabil până la finalul mandatului, de fapt asta era…
Dl Iulian Dumitrescu
Da, asta voiam să spun și eu domnul Neagu, este rezonabil ca timp.
Dl Mihai Cristian Neagu
Ok, mulțumesc!
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dați-mi voie să supun la vot.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
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Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Domnul Tudone, vă rog!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 7 - privind aprobarea încheierii parteneriatului de
implementare între Județul Prahova și CNAIR, în vederea realizării obiectivelor de
investiții privind „Implementare măsuri de siguranță pe raza Județului Prahova”.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Comentarii, vă rog, sau observații?
Dacă nu sunt, dați-mi voie să supun la vot.
Este tot pentru… dar este în beneficiul nostru, practic o să fim parte din toate
trecerile care o să se facă pe deasupra DN-ului. Vrem noi să stabilim cam cum o să
arate și cam unde ar trebui să fie, bineînțeles în parteneriat cu CNAIR. Iarăși,
finanțarea o să vină de la dumnealor.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 8 - privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova – Brădet, județul Brașov”.
Aviz favorabil de la Comisiile de specialitate nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog, observații? Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot.
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 9 - privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare în vederea realizării obiectivelor de investiții implementate de CNI la
nivelul județului Prahova.
Avize favorabile de la Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Observații?
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Am câteva observații, domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Cred că domnul Calotă, nu?
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Nu, Țurcanu sunt.
Dl Iulian Dumitrescu
A, domnul Țurcanu!
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Prima întrebare: dacă ne poate răspunde cineva ce investiții aflate în
finanțare…
Dl Mihai Cristian Neagu
Îmi cer scuze, dar să știți că la noi nu se aude dacă vorbiți așa…
Dl Iulian Dumitrescu
Nu se aude.
Dl Dumitru Tudone
Puteți veni aici…și vorbiți.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Prima întrebare. Dacă ne poate răspunde cineva: ce investiții aflate în
finanțare pentru anul 2021 sunt pentru UAT Județul Prahova, în cadrul CNI?
Dl Iulian Dumitrescu
Mai spuneți o dată, aflate deja în finanțare sau…
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Aflate pe lista de finanțare aferentă anului 2021.
Dl Iulian Dumitrescu
Și vă referiți la lista sinteză, la lista…
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Nu, mă refer la lista de finanțare. Lista sinteză este deschisă oricărei solicitări.
Lista de finanțare…
Dl Iulian Dumitrescu
Aș putea să vă răspund scurt: nu există listă de finanțate, că de aceea nu vă
înțeleg întrebarea. Ce înseamnă listă de finanțare?
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Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Deci, lista de finanțare este lista aflată în cadrul bugetului aferent anului 2021
Dl Iulian Dumitrescu
Adică?
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Adică… banii. Și la ANL și la CNI există două liste…
Dl Iulian Dumitrescu
Nu confundați ANL-ul cu CNI-ul. Nu există la CNI o listă de finanțare.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Păi cum finanțează…? Nu se poate din milioanele de cereri, toate să fie aflate
în finanțare. Dacă luăm la nivel de țară toate solicitările făcute de UAT-uri,
înseamnă că CNI-ul…
Dl Iulian Dumitrescu
Voiam să vă spun că nu există o listă predefinită de finanțare la CNI. Acolo
proiectele de pe lista sinteză se deplasează la aprobări în pre CTE, în CTE, apoi…
dacă au o valoare merg la Ministerul Dezvoltării, dacă au sub 7 milioane rămân la
CNI, și, ele toate, există un prag…
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Este același…
Dl Iulian Dumitrescu
… un angajament de 3,5 milioane pe care îl are CNI-ul anul acesta și care e
consumat de proiectele care ajung fezabile și ajung la nivelul să aibă aprobări. Dar
nu există predefinită lista, că de asta nu înțelegeam întrebarea.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Stați puțin!
Creditul de angajament nu este același cu creditul bugetar.
Dl Iulian Dumitrescu
Păi și vă referiți la proiecte care sunt deja în lucru? Că doar acelea trag din
creditul bugetar.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Păi acelea. UAT Județul Prahova are, în anul 2021, vreun proiect care se
derulează prin CNI, acum?
Dl Iulian Dumitrescu
La ora asta să aibă vreun proiect ar fi însemnat că CNI-ul ar fi ținut o licitație
și ar fi fost proiecte în lucru. La acelea vă referiți?
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Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Da, adică să anunțe CNI-ul, Județul Prahova, prin care spune: „Domnule,
uite! Pentru Județul Prahova fac obiectivul de investiții…”
Dl Iulian Dumitrescu
Acum am înțeles întrebarea, ea este puțin așa… Nu mai confundați ANL-ul
cu CNI-ul, domnul Țurcanu. CNI-ul este CNI, ANL-ul este ANL.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Merg pe același principiu. Vă spun că am fost acolo vreo 3 ani.
Dl Iulian Dumitrescu
Există listă de finanțare la CNI, iar la ora asta, după cum știți, Județul…,
UAT Prahova o să vă dăm în scris ce are. Aș spune că nu are, dar nu aș vrea să-mi
scape la ora asta.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Nu, eu nu vorbesc…
Dl Iulian Dumitrescu
Ce pot să spun eu este că o să aibă.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Sunt total de acord cu dumneavoastră. Eu nu vorbesc de investițiile CNI în
Județul Prahova, UAT Județul Prahova. Că dacă luăm Județul Prahova…
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, dacă îmi permiteți!
Am înțeles ce vrea să spună domnul consilier Țurcanu: dacă Județul Prahova,
la ora actuală, are un contract semnat cu CNI-ul, în derulare. Din punctul meu de
vedere, răspunsul pe care putem să îl dăm la această dată este: nu are nici un
contract semnat cu CNI-ul, la această dată, în finanțare, întrucât nu s-a găsit nici un
proiect depus care să poată fi continuat de către actuala conducere, iar toate care vor
fi depuse și se află în lista sinteză, sau vor urca pe lista sinteză, sunt SF-urile care au
fost făcute de la începutul mandatului și până acum.
Dl Iulian Dumitrescu
Asta ați vrut să întrebați domnul Țurcanu? Că poate va…
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Nu asta am vrut să întreb, am…
Dl Iulian Dumitrescu
Eram sigur că nu asta, de aceea…
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Nu, nu. Dar încă o dată: de ce trebuie să fac un protocol de colaborare pe
tema asta? A doua întrebare, da?
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Dl Iulian Dumitrescu
Am trecut de prima, cu finanțarea, care totuși… ați înțeles că… Există bani
acolo, trebuie să-i luăm.
Doi la mână…
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Există de angajament, bugetar, nu știu dacă vor fi atâția bani cât avem nevoie.
Dl Iulian Dumitrescu
Lăsați-ne pe noi să ne îngrijorăm, că de asta ne-ați pus aici, în funcția asta, să
ne îngrijorăm!
Doi la mână. După cum știți, pentru rapiditate, poți să faci în felul următor:
fie faci… aștepți la CNI să facă SF-ul, să scoată la licitație, să adjudece licitația și să
pierzi ceva luni, timp - cei care au mai aplicat la CNI și care au lucrat cu CNI-ul știu
-, fie poți să-ți faci un parteneriat, să-ți faci tu SF-ul, să scoți tu proiectul tehnic și
execuția la licitație și să predai… și să te finanțezi de la CNI, adică să-ți faci tu
bucătăria, arzi etapa cu SF-ul și câștigi foarte mult timp.
Încă o dată, cum a spus și domnul Neagu, ne interesează să facem lucrurile în
acest mandat și în celelalte, dar, în primul rând, vorbim de acesta. De acea vrem să
facem parteneriat, să câștigăm timp și să luăm câți mai mulți bani.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Ne-am bucura dacă s-ar realiza acest…
Dl Mihai Cristian Neagu
Am și eu întrebare pentru domnul Țurcanu.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog! Domnul Mihai pentru domnul Țurcanu.
Dl Mihai Cristian Neagu
Am o întrebare, doar ca să clarificăm… să clarific o chestie pe care nu
înțeles-o. A spus despre câți bani am avea nevoie, dar nu a menționat suma, că,
efectiv, nu am înțeles.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Nu, ar fi bine să fie atât de mulți bani cât am avea noi nevoie să cheltuim. La
asta m-am referit.
Dl Mihai Cristian Neagu
Păi, cât am avea nevoie? Asta întreb.
Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Nenumărați.
Dl Iulian Dumitrescu
Este Ok domnul Neagu, știți foarte bine că…
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Dl Andrei Cosmin Țurcanu
Bine, mulțumesc!
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumim.
Domnul Tudone, unde rămăsesem?
Dl Dumitru Tudone
La supus proiectul la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să supun proiectul…
Încă o dată, este pentru a avea lucrurile mai mult sub control și a accelera
„absorbția”, dacă vreți, cu ghilimelele de rigoare, de bani de la Compania Națională
de Investiții.
Dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre.
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 10 - privind introducerea în domeniul public al
Județului Prahova a unui teren situat în orașul Boldești Scăeni, identificat cu
numărul cadastral 24265.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mulțumesc!
Observații? Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc!
Domnul Tudone!
Dl Dumitru Tudone
Proiect de hotărâre nr. 11 - privind solicitarea trecerii unor terenuri din
domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova.
Avize favorabile de la Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mulțumesc!
Observații? Comentarii?
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Dl Dumitru Tudone
Doamna Sfîrloagă!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Grupul PSD susține acest proiect de hotărâre, având în vedere că este un
proiect care a fost promovat de administrația trecută.
Am o singură observație referitoare la adresabilitatea, gradul de
adresabilitate. Nu este vorba numai de cei 800.000 de locuitori ai Prahovei. Spitalul
preia urgențele și din județele învecinate Dâmbovița și Buzău, precum și victimele
accidentelor, iar domnul director Bogdan Nica este un martor al cât de greu se
lucrează în Spitalul Județean. Deci acesta a fost și proiectul nostru, să aducem
secțiile exterioare într-o singură locație și să asigurăm servicii medicale de calitate.
Aceasta a fost singura mea observație.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, aveți dreptate cu observațiile.
Alte observații, vă rog!
Dl Dumitru Tudone
Dar să știți că este proiectul…, cu reorganizarea este proiectul următor.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Dar nu vorbeam de reorganizare, vorbeam de clădirea nouă.
Dl Dumitru Tudone
A, am înțeles!
Alte observații?
Dl Iulian Dumitrescu
Nu sunt.
Dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 37 voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Tudone, vă rog!
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 12 - proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 117/2019 referitoare la acordul de principiu
pentru reorganizarea celor două unități sanitare din municipiul Ploiești, care au
managementul asistenței medicale exercitat de către Consiliul Județean Prahova.
Doamna Sfîrloagă!
Dl Adrian Petrache
Petrache sunt. Aș dori să nu particip la vot la această hotărâre.
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Dl Dumitru Tudone
Da.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Grupul PSD susține și acest proiect de reorganizare a celor două Spitale, de
Urgență și de Obstetrică Ginecologie, acest proiect fiind inițiat în 2019...
Reorganizarea este necesară ca urmare a reducerii gradului de adresabilitate a
Spitalului de Obstetrică Ginecologie și, de aceea, s-ar impune și o redistribuire a
personalului medical, având în vedere numărul de secții a Spitalului de Urgență, în
acest moment, este necesar un număr mai mare de angajați.
De asemenea, aș vrea să atrag atenția asupra unor greșeli care sunt din ce în
ce mai frecvente în documentele care ne sunt puse la dispoziție și mai ales greșeli de
limba română, deoarece eu nu am mai auzit până acum de „paturi cu personalitate
jurdică”.
Sunt totuși documente oficiale și mai multă atenție nu ar strica din partea
dumneavoastră.
Vă mulțumesc!
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mulțumesc!
Dl Dumitru Tudone
Domnul Petrache a anunțat că nu participă la vot.
Dna Raluca Mihaela Bercea
Domnule președinte, Raluca Bercea sunt!
Nici eu nu voi participa la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc, doamna Bercea!
Mai sunt alte observații?
Totuși vreau să spun staff-ului să nu se mai întâmple ce a spus doamna
Sfîrloagă. Chestia asta nu ne face bine. Gramatica este gramatică și trebuie avut
grijă.
Dați-mi voie atunci să supun la vot proiectul.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
(Consilierii județeni Bercea Raluca Mihaela și Petrache Adrian nu au
participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Tudone, vă rog!
Dl Dumitru Tudone
S-a terminat ordinea de zi.
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Dl Iulian Dumitrescu
Asta voiam să aud.
Vă mulțumesc! Vă cer scuze pentru dificultățile pe care le-am avut la
conectare și ne vedem la ședința ordinară.
Mulțumesc și numai bine vă doresc! O zi bună în continuare tuturor!
Mulțumesc frumos!
Ședința s-a încheiat la ora 16,45

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu
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