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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 23 decembrie 2021, ora 16:00 
 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 800 din 
17.12.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone 
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova 
și următorii 34 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, 
Ardeleanu Vasile, Bercea Raluca-Mihaela, 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, Niculcea Nicolae, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, 
Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga 
Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.  

Doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela și Papuc Rodica-
Mariana și domnul consilier județean Neagu Mihai-Cristian au participat la lucrările 
ședinței Consiliului Județean Prahova, prin mijloace electronice de comunicare, în 
conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 
cu art. 44 alin (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Prahova. 

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 Narcis 
Cătălin Pîrnău, directorul executiv al Direcției Patrimoniu; dl Daniel Minculescu, 
directorul executiv al Direcției Tehnice; dna Magdalena Daniela Muscalu, Arhitect 
Șef; dl Marius Constantin Nicolae, șeful Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-
media, sport, tineret, ONG-uri, turism; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane 
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; 
dl Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova; dna Emilia Elena Iancu, managerul Muzeului 
Județean de Științele Naturii Prahova; dna Violeta Preoteasa, directorul economic al 
Centrului Județean de Cultură Prahova; dl Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului 
Județean de Artă Prahova ”Ion Ionescu Quintus”; dna Mihaela Radu, managerul 
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Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Ploiești; dl Daniel Banu, șeful Serviciului Public 
Județean Salvamont Prahova; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Prahova; dl Ion Stoica, directorul general al 
Societății ,,Brazi Industrial Parc” S.A.; dl Dorin Ilian Lețea, directorul general al 
Societății „Hidro Prahova” S.A. și reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean a mai luat parte și dl Daniel 
Nicodim, viceprimarul municipiului Ploiești.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
34 de persoane în sală, 3 în on-line. 
Vă rog să vă ridicați pentru intonarea Imnului de Stat!  
 

X  
 

X                    X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi!  
Ne întâlnim, astăzi, în ultima ședință ordinară a Consiliului județean Prahova, 

din acest an. 
Le mulțumesc celor care ne-au colindat. A fost un moment deosebit și poate 

că uitându-te la ei, îți dai seama, uneori, că problemele pe care credem că le avem 
noi, zi de zi, cei de aici din sală, sunt mult mai mici decât alte probleme pe care le au 
alți oameni și sper să le dea Dumnezeu, și lor, sănătate și bucurii, în anii următori. Iar 
noi, îmi doresc să avem înțelepciunea necesară să încercăm să îmbunătățim lucrurile 
în zona DGASPC-ului. Hotărâre avem, înțelepciune ne trebuie, și sper ca la anul, 
când o să avem iarăși o ședință, în luna decembrie, să putem să spunem că am făcut 
ceva, în cursul anului, în zona aceasta unde sunt oamenii mult, mult mai amărâți 
decât suntem noi sau mulți alți oameni. 

Avem o ordine de zi cu 46 de puncte. 
În perioada Crăciunului, sper să fie o ședință în care să ne criticăm mai puțin, 

dacă s-o putea, și să fim toți mai toleranți cu ce se întâmplă în ședințele Consiliului 
județean Prahova. 
 Aș dori să retrag, de pe ordinea de zi, proiectul nr. 40 - Proiect de hotărâre 
privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate în județul Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 

Și am și două propuneri de suplimentare: 
 Prima propunere - Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului 
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare bloc operator și sistem 
electric al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 Și a doua propunere - Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale pe 
anul 2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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 Supun la vot, prima propunere pentru suplimentare - Proiect de hotărâre 
privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitare bloc operator și sistem electric al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru” cu propunerea de suplimentare a ordinii de zi, cu proiectul de hotărâre 
privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitare bloc operator și sistem electric al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 

 Supun la vot și a doua propunere, Proiect de hotărâre privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și 
comunale pe anul 2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 
   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru” cu propunerea de suplimentare a ordinii de zi, cu proiectul de hotărâre 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile județene și comunale pe anul 2021 - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot, atunci, toată ordinea de zi, în integralitatea ei, cu punctele 

suplimentare, fără cel retras.  
Cine este pentru?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

județean Prahova din data de 16 noiembrie 2021. 
2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean 

Prahova din data de 25 noiembrie 2021. 
3. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului județean Prahova din data de 07 decembrie 2021. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 

județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
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Prahova la 30 noiembrie 2021- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
5. 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. 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Ploiești, strada 

Predeal nr. 28 din domeniul public al Județului Prahova și din administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr. 65/2018 referitoare la darea în administrarea unităților sanitare 
de interes județean a unor imobile, proprietatea publică a Județului Prahova - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.  
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum 

județean DJ 102, proprietate publică a județului Prahova, din administrarea 
Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al orașului Plopeni - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul 

fiscal 2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 4 și nr. 6. 
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință 

gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a 
județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 și Șoseaua 
Vestului nr. 14-16 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor contractelor de 

închiriere a unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în 
municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații în 

imobilul proprietate privată a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. 
Gheorghe Țițeica nr. 4 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul 

Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 
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      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea 

unor locuințe de serviciu din fondul locativ al Județului Prahova - inițiat de domnul 
Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa 

la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 de aprobare a 
Devizului general actualizat al proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
17. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa 

la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 243/28.10.2021 de aprobare a 
Devizului general actualizat al proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
18. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 254/28.10.2021 referitoare la aprobarea documentației tehnico-
economice a obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două 
case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
19. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 252/28.10.2021 referitoare la aprobarea documentației tehnico-
economice a obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două 
case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în orașul Boldești-Scăeni” - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești -Băicoi - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului 

de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Călinești - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Nedelea - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 
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      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Urlați - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
26. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tătărăi, ca serviciu social rezidențial fără 
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova, prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Tătărăi, serviciu social rezidențial 
cu personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
27. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități al Complexului de Servicii Comunitare 
Puchenii Mari ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin 
reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
28. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Rezidențial de Asistență 

și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost al Complexului de Servicii 
Comunitare Puchenii Mari, ca serviciu social fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin 
reorganizarea actualului serviciu cu personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
29. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități al Complexului de Servicii Comunitare 
Fîntînele, ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin 
reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
30. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Rezidențial pentru 

Persoane Vârstnice Pensionari Fîntînele al Complexului de Servicii Comunitare 
Fîntînele, ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin 
reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
31. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Rozei” Urlați, ca serviciu social 
rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență 
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Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social 
rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
32. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  Câmpina, ca serviciu social rezidențial fără 
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu 
personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
33. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești-Băicoi, ca serviciu social rezidențial fără 
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu 
personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
34. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, ca serviciu social rezidențial fără 
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu 
personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
35. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Integrare prin Terapie 

Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați,  ca serviciu social 
rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social 
rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
36. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești, ca 
serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

           Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 37. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, ca 
serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
38. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați, ca serviciu 
social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 
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Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
39. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Urlați, ca serviciu social rezidențial fără 
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu 
personalitate juridică - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
40. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în 
județul Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
41. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate, Caietului 

de Sarcini și Modelul de contract de Servicii în vederea delegării gestiunii activității 
de adminstrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID 
Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Funcționarea cazanului nr. 5 pe 
perioada reabilitării coșului de fum nr. 2 din cadrul CET Brazi” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.  
43.  Proiect de hotărâre privind exprimarea intenției Consiliului Județean 

Prahova, în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova, privind 
inițierea demersurilor de implementare a unor proiecte de infrastructură de transport 
rutier pe baza unui protocol de implementare încheiat cu Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare bloc operator și sistem electric al 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
45. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale pe anul 2021 - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
46.  Diverse. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Trecem la ordinea de zi. 
Vă rog, domnul Enescu! 
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Dl Rareș Dan Enescu 

Domnul președinte, domnilor vicepreședinți, dragi colegi, vă rog, dacă sunteți de 
acord, să mutăm punctul nr. 46 (Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale pe 
anul 2021),  astfel încât să devină proiectul nr. 6. 

Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sigur că da.  
Supun la vot, ca punctul nr. 46 să devină nr. 6. 
Dar, de ce 6 și nu 7? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Să fie după rectificare... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Am înțeles. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”, cu propunerea ca punctul nr. 46 să devină punctul nr. 6. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 1 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Prahova din data de 16 noiembrie 2021. 
Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Prahova din data de 25 noiembrie 2021. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 

îndată a Consiliului județean din data de 07 decembrie 2021. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
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Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 
Județean Prahova la 30 noiembrie 2021. 

Observații?  
Vă rog! 
 
Dna Raluca Mihaela Bercea 
Aș vrea să precizez că nu votez la proiectele de hotărâre: nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 

17 și nr. 45. 
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Alte observații? 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova 
pe anul 2021. 

Observații? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Dacă îmi permiteți să formulez un amendament, domnul președinte? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Având în vedere solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, propun suplimentarea bugetului propriu al județului cu suma de 
12,17 mii lei, iar în acest sens se modifică și art. 1 al proiectului de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub 
autoritatea Consiliului Prahova pe anul 2021 care va avea următorul cuprins: ,,Se 
aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2021 prin suplimentarea 
veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 8.141,74 mii lei, precum și redistribuirea 
unor sume între articole și/sau alineate, conform influențelor prezentate în anexa nr. 1 
la prezenta hotărâre”. 

Se modifică în mod corespunzător anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, precum 
și proiectul de hotărâre, anexate la prezentul amendament. 

Mulțumesc. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Observații? Nu sunt. 
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.  
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus, cu 35 voturi „pentru”. 
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela și domnul consilier 

județean Constantin Răzvan Constantin nu au participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot Proiectul, cu amendamentul aprobat.  
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela și domnul consilier 

județean Constantin Răzvan Constantin nu au participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 6 (fost nr. 46) - Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale pe 
anul 2021. 

 
Dl Rareș Dan Enescu 
Vă mulțumesc și mă bucur că ați dat curs propunerii noastre de a suplimenta 

cu suma de 490 mii, repartizată în felul următor: Chiojdeanca -  30 mii; Păcureți - 60 
mii; Râfov - 100 mii; Gornet - 100 mii; Sângeru - 100 mii; Starchiojd - 100 mii.  

Se constituie amendament la Proiectul de hotărâre, din sursa pe care o veți 
indica dumneavoastră.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
O indic imediat. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Vă mulțumesc, domnul președinte. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Deci, totalul este: 490 mii. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
490 mii. 
Vă mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Tudone, vreți să citiți noua configurație sau trebuie... 
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Dl Dumitru Tudone 
Deci, pentru asigurarea sursei de 490 mii, se vor diminua următoarele poziții: 

Bălțești - de la 180, la 150; Bușteni - de la 300, la 200; Cosminele - de la 200, la 100; 
Florești - de la 300, la 250; Lapoș - de la 150, la 100; Poiana Câmpina - de la 140, la 
100; Surani - de la 270, la 200 și Valea Doftanei - de la 250, la 200.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot amendamentul domnului Rareș Enescu. 
Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus, cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu amendamentul inclus.  
Cine este pentru?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Domnul Enescu, puteți să mergeți la... 
Vă mulțumim frumos pentru participare! 
 
Domnul consilier județean, Enescu Rareș Dan, s-a retras de la lucrările 

ședinței Consiliului județean Prahova. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Trecem la punctul nr. 7 (fost nr. 6) - Proiect de hotărâre privind trecerea 

imobilului situat în Ploiești, strada Predeal nr. 28 din domeniul public al Județului 
Prahova și din administrarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești în domeniul 
public al Municipiului Ploiești. 

Observații? Nu sunt. 
Cine este pentru? Toată lumea. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 8 (fost nr. 7) - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 65/2018 referitoare la darea în 
administrarea unităților sanitare de interes județean a unor imobile, proprietatea 
publică a Județului Prahova. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 9 (fost nr. 8) - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară 

a sectorului de drum județean DJ 102, proprietate publică a județului Prahova, din 
administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al 
orașului Plopen. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 10 (fost nr. 9) - Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și 

taxe speciale pentru anul fiscal 2022. 
Observații? Nu sunt. 
Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 11 (fost nr. 10) - Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenelor de dare în folosință gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în 
imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul 
Republicii nr. 2-4 și Șoseaua Vestului nr. 14-16. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 12 (fost nr. 11) - Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenelor contractelor de închiriere a unor spații în imobilul proprietate publică a 
județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 13 (fost nr. 12) - Proiect de hotărâre privind darea în folosință 

gratuită a unor spații în imobilul proprietate privată a județului Prahova, situat în 
municipiul Ploiești, str. Gheorghe Țițeica nr. 4. 

Cine este pentru?  
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 14 (fost nr. 13) - Proiect de hotărâre privind modificarea statului 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova. 
Cine este pentru?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 15 (fost nr. 14) - Proiect de hotărâre privind modificarea statului 

de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. 
Observații? Nu sunt. 
Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 16 (fost nr. 15) - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de 

priorități pentru repartizarea unor locuințe de serviciu din fondul locativ al Județului 
Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

Observații? Nu sunt. 
Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 17 (fost nr. 16) - Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului 
„Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, 
Județul Prahova”. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 18 (fost nr. 17) - Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului „Extinderea, 
reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești”. 

Observații? Nu sunt. 
Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 19 (fost nr. 18) - Proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 254/28.10.2021 referitoare la aprobarea 
documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Închiderea Centrului 
de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești 
prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în 
comuna Râfov”. 

Observații? Nu sunt. 
Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 20 (fost nr. 19) - Proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 252/28.10.2021 referitoare la aprobarea 
documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Închiderea Centrului 
de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești 
prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în 
orașul Boldești-Scăeni”. 

Observații? Nu sunt. 
Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 21 (fost nr. 20) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Liliești -Băicoi . 

Observații? Nu sunt. 
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Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 22 (fost nr. 21) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Urlați. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 23 (fost nr. 22) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Călinești. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 24 (fost nr. 23) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Nedelea. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 25 (fost nr. 24) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Urlați. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
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Punctul nr. 26 (fost nr. 25) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Mislea. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 27 (fost nr. 26) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tătărăi, ca serviciu 
social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea Centrului de 
Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Tătărăi, 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 28 (fost nr. 27) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități al Complexului de 
Servicii Comunitare Puchenii Mari ca serviciu social rezidențial fără personalitate 
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate 
juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 29 (fost nr. 28) - Proiect de hotărâre privind privind înființarea 

Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 
Adăpost al Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, ca serviciu social 
fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu cu personalitate 
juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
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Punctul nr. 30 (fost nr. 29) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 
de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități al Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele, ca serviciu social rezidențial fără personalitate 
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate 
juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc 
Punctul nr. 31 (fost nr. 30) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari Fîntînele al Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele, ca serviciu social rezidențial fără personalitate 
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova, prin reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate 
juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 32 ( fost nr. 31) - Proiect de hotărâre privind înființarea 

Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  „Casa 
Rozei” Urlați, ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin 
reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 33 (fost nr. 32) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  Câmpina, ca 
serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 34 (fost nr. 33) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești-Băicoi, ca 
serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 35 (fost nr. 34) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, ca serviciu 
social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 36 (fost nr. 35) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați,  
ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea 
actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 37 (fost nr. 36) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Călinești, ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin 
reorganizarea actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 38 (fost nr. 37) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Nedelea, ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea 
actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 39 (fost nr. 38) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Urlați, ca serviciu social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea 
actualului serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 40 (fost nr. 39) - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului 

de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Urlați, ca serviciu 
social rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin reorganizarea actualului 
serviciu social rezidențial cu personalitate juridică. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul fost nr. 40 s-a retras (Proiect de hotărâre privind stabilirea unor 

măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate în județul Prahova). 

Punctul nr. 41 - Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de 
Oportunitate, Caietului de Sarcini și Modelul de contract de Servicii în vederea 
delegării gestiunii activității de adminstrare a depozitului de deșeuri municipale 
Boldești Scăeni în cadrul SMID Prahova. 

Cine este pentru? 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 42 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ”Funcționarea 
cazanului nr. 5 pe perioada reabilitării coșului de fum nr. 2 din cadrul CET Brazi”. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 43 - Proiect de hotărâre privind exprimarea intenției Consiliului 

Județean Prahova, în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova, 
privind inițierea demersurilor de implementare a unor proiecte de infrastructură de 
transport rutier pe baza unui protocol de implementare încheiat cu Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 44 (fost nr. 45) - Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei 

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare bloc operator și 
sistem electric al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

 
Dl Răzvan Constantin Constantin 
Domnul președinte, eu nu particip la vot la acest proiect. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Foarte bine. 
Mai este cineva care nu participă? 
Cine este pentru? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”.   
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela și domnul consilier 

județean Constantin Răzvan Constantin nu au participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Ultimul punct - Diverse. 
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Dacă nu avem ,,diverse”, având în vedere că ședința a fost foarte scurtă, vă 

mulțumesc tuturor pentru munca depusă în acest an. Vă urez multă sănătate și 
sărbători fericite! 

Sigur, nu mai facem vreo ședință, până la sfârșitul anului, așa că putem să... 
 Sigur, doamna Vasile? 

 
Dna Anna Maria Vasile 
Încerc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă invit pe toți, în hol, să ciocnim și noi un pahar cu șampanie. 
Vă mulțumesc! 

 
Ședința s-a încheiat la ora 17:30. 

 
 

PREȘEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
  Iulian Dumitrescu                                                 Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verificat:                                                                                        Întocmit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Șef serviciu,                                                                                      Consilier,                                                     
Doina Monica Giulan                                                                 Corina Mariana Bîrjovanu 
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