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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 24 februarie 2021, ora 14,00 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 278 din 
18.02.2021 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 32 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, 
Ardeleanu Vasile, 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, Teju Sorin, 
Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.  

Doamna consilier județean Sfîrloagă Ludmila a 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. 
  

A lipsit motivat doamna consilier județean, Băzăvan Ionela-Daniela. 
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 Marius 
Constantin Nicolae, șeful Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport, 
tineret, ONG-uri, turism; dl Bogdan Cristian Nica, managerul interimar al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești; dl George Cătălin Guran, consilier la Direcția Proiecte 
cu Finanțare Externă și dl Aurel Oprinoiu, senator. 

La ședința ordinară a Consiliului Județean Prahova au participat următorii 
invitați: dna Liliana Stavre, pentru directorul executiv al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dl Adrian Emanuil Semcu, directorul 
Societății ,,Hidro Prahova”, S.A.; dl Sorin Văduva, directorul Companiei de Servicii 
Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. și reprezentanții presei. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Suntem în cvorum: 35 de persoane. 
Haideți să ne ridicăm pentru Imnul de Stat! 
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 Dl Iulian Dumitrescu 

 O să încep cu un punct suplimentar pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre 
privind aprobarea proiectului „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea 
Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în 
vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea 
pacienților contaminați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea 
acestuia.”  
 Cu aviz de la Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

Dacă sunt observații? Dacă nu, o să supun suplimentarea și după aceea ordinea 
de zi. 

Nu sunt. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 
Cine este pentru? Vă mulțumesc. 
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 
  Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi, 
cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dotarea unităților sanitare 
aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de 
protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus 
SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”, a cheltuielilor aferente și a 
parteneriatului pentru realizarea acestuia”, cu 35 voturi „pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc. 
Și acum dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi, în integralitatea ei.  
Cine este pentru? Mulțumesc. Toată lumea.  

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

următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 

107/2011 a Consiliului Județean Prahova referitoare la transmiterea în administrarea 
Școlilor speciale a unor imobile proprietate publică a județului Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 5 și nr. 6. 
3. Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament Plopeni, 

instituție fără personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 5 și nr. 6. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Hidro Prahova” S.A. - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisia nr. 6. 
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5. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Județului 
Prahova a terenului în suprafață de 916 mp, situat în municipiul Ploiești, Tarla 13, 
Parcela CTD 194 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
6. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 

reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
„Ploiești Industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Tudoran Lorin Gabriel și 
desemnarea unei alte persoane în această calitate - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisia nr. 6. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea unităților 

sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și 
de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus 
SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”, a cheltuielilor aferente și a 
parteneriatului pentru realizarea acestuia - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 nr. 6. 
8. Diverse (Raport de activitate pentru anul 2020 al Comisiei pentru 

Protecția Copilului Prahova).  
 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc. 

 Trecem la primul punct pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii nr. 107/2011 a Consiliului Județean Prahova 
referitoare la transmiterea în administrarea Școlilor speciale a unor imobile proprietate 
publică a județului Prahova.” 
 Cred că aveți toată lumea... Nu aș mai citi... 
 E vorba de Școala de la Plopeni și cam atât. 
 Dacă sunt observații? 
 Nu sunt. 
 Vă mulțumesc. 

Cine este pentru? Mulțumesc. 
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 

 Punctul nr. 2 - ,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru 
2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova.” 
 Acest Plan, conține date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, 
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse, bugetul estimat și sursele de 
finanțare. 
 ,,Planul de acțiune” a fost avizat favorabil de Comisia Județeană privind 
Incluziunea Socială, constituită la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova și de 
Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. 
 Dacă sunt observații? 
 Aviz Comisiile nr. 5 și nr. 6. 
 Nu sunt. 



4 
 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 

 Vă mulțumesc. 
 Punctul nr. 3 - ,,Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament 
Plopeni, instituție fără personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.” 
 Aviz Comisiile nr. 5 și nr. 6. 
 Personalul disponibilizat, ca urmare a închiderii Centrului, va fi preluat de 
celelalte unități de asistență socială pentru copii și adulți. 
 Observații, dacă sunt? 
 Nu sunt. 

Cine este pentru? Mulțumesc. Toată lumea.  
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 

 Punctul nr. 4 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 
juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Hidro 
Prahova” S.A.”  
 Domnul Semcu, este? 
 Spuneți-ne și nouă necesitatea..., vă rog! 
 

Dl Adrian Emanuil Semcu 
În fiecare an am luat această aprobare de la dumneavoastră, pentru că avem 

nevoie de reprezentare în anumite instituții, punctual, în cea mai mare măsură, pe 
fondurile europene.   

Deci, sunt niște juriști care ne reprezintă în relația fondurilor europene și cu 
instituțiile statului și când avem nevoie și în instanță.  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Dintre colegi? 
Domnule Apostol! 
 
 Dl Constantin Cristian Apostol 
Bună ziua, în primul rând! 
Domnule director, am și eu câteva probleme aici. 
În primul rând, ce ne spuneți dumneavoastră, este partea de necesitate, dar ne 

trebuie și partea de oportunitate a dumneavoastră. Ca să putem acorda acest lucru, eu 
mă așteptam la un memoriu justificativ și aici vă spun, că era normal să avem în spate: 
câte servicii ați luat anul trecut, cât a costat, ce rată de succes au avut aceste servicii 
vis-a-vis de partea dumneavoastră juridică. Aveți și oameni încadrați pe partea 
juridică...  

Deci, mie așa mi se părea corect, să prezentați și aceste lucruri. 
Mulțumesc. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Semcu! 
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Dl Adrian Emanuil Semcu 
La solicitarea dumneavoastră, putem prezenta, pentru că în fiecare trimestru 

facem un raport, în sensul acesta, al activității juridice. 
Societatea ,,Hidro Prahova” nu are nici birou, nici serviciu juridic special ca să 

permită achiziționarea de servicii publice din exterior. Și dacă am avea juriști, juriștii 
nu ar fi atât de bine pregătiți pentru a ne reprezenta, în special pe fondurile europene: 
FIDIC-ul galben, FIDIC-ul roșu, în relația și cu antreprenorii…  

Sunt multe probleme care se ivesc și de aceea, nu am știut că doriți un raport în 
întregime, o motivație anume. Dacă vreți, o prezentăm, pentru că o avem. Tot timpul 
avem disponibilitatea să prezentăm acest lucru, dar anual, luam această aprobare de la 
Consiliul Județean, doar printr-o solicitare de a ne aproba acest lucru, de a face 
contract pentru asistență juridică.      

Putem să prezentăm oricând.  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Da. 
Domnule Bulearcă! 

 
 Dl Marius Felix Bulearcă 
Vreau să vă întreb dacă... 
Eu m-am uitat pe site-ul dumneavoastră și în organigrama care este publică… 

Dacă am reținut bine, sunt 4 posturi la structura… nu știu, compartiment sau cum este 
denumit, juridic. 

Dumneavoastră spuneți că nu aveți nicio persoană angajată? Sau nu aveți 
serviciu, birou, sau...?  

 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Repet: Nu avem birou, serviciu, direcție juridică… 
 
Dl Marius Felix Bulearcă 
Aveți un compartiment? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Nu. 
 
Dl Marius Felix Bulearcă 
Deci nu aveți nicio persoană de specialitate angajată? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
În specialitatea juridică, avem o persoană care este la Direcția de Producție, care 

contrasemnează tot ceea ce înseamnă reclamațiile care vin din teritoriu, ca să fie 
cineva, juridic, în măsură, legal, să putem să răspundem, dar nu avem birou, 
compartiment, serviciu - nu există în Societate. 

 
 Dl Marius Felix Bulearcă 
Să înțeleg că organigrama este depășită, nu? Cea publicată pe site. 
Nu, nu aveți informații... Nu aveți informații despre...?  
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 Dl Iulian Dumitrescu 
E sigur depășită, pentru că dacă apare în organigramă faptul că este, și nu este, 

atunci...  
Domnul Neagu, vă rog! 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Domnule Semcu, mulțumim pentru prezență, astăzi! 
Am și eu câteva întrebări și o să îmi cer scuze anticipat, colegilor, pentru că o să 

dureze un pic mai mult. Întrebări la care aștept răspunsul nu doar eu, în calitate de 
consilier județean sau cetățean, ci cred că toți prahovenii.    

Domnule Semcu, de câți ani sunteți director la ,,Hidro Prahova”? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu  
De 5 ani. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
De 5 ani. 
Ați fost vreodată refuzat de Consiliul Județean, când ați solicitat fonduri?  
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Da. 
Am o rugăminte.  
Pentru ce anume...? 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Puteți să îmi răspundeți cu ,,da” sau ,,nu”! 
Ați fost vreodată refuzat? Da sau nu? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Recuzat?  Scuze, că nu s-a auzit! 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Refuzat, în momentul când ați solicitat fonduri? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
A, scuze! 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Am urmărit toate Procesele-verbale și vreau să îmi răspundă...  
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Nu am cerut fonduri. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Deci, nu. 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Nu am cerut fonduri. 
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Dl Mihai Cristian Neagu  
Nu ați cerut fonduri. 
Atunci, Societatea de unde trăiește? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Din serviciile pe care le prestează către populația județului Prahova. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu  
Ok. 
Domnule Semcu, câți kilometri de drum ați distrus în comuna Bătrâni? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Nici măcar un metru. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Nici măcar un metru. 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Da. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Am înțeles. 
Ce ați făcut să îmbunătățiți imaginea Societății ,,Hidro Prahova”, după 

reportajul de la ,,România, te iubesc!”? Trei lucruri concrete, vă rog? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
După care reportaj? Că nu înțeleg. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Ați uitat deja de el? 
,,România, te iubesc!” 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Așa. Ce este acesta? 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Ce ați făcut să îmbunătățiți imaginea Societății ,,Hidro Prahova”, plătită din bani 

publici? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
,,Hidro Prahova” nu este din bani publici. Una.  
A doua. De când a fost acea emisiune, acea sesizare referitoare la deversarea 

unei canalizări din orașul Azuga, la piciorul pârtiei, pentru că a fost înfundată o rețea, 
ne-am ocupat permanent ca să funcționeze foarte bine și canalizarea din Azuga, și din 
Bușteni, și din Sinaia, și din toate cele 70 de localități unde prestăm servicii Județului 
Prahova.     

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
O să continui cu seria de întrebări. Repet, profit de faptul că sunteți aici. Sper să 

nu mi-o luați în nume de rău sau în nume personal.   
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Dl Adrian Emanuil Semcu 
Eu pot să vin oricând, nu este nicio problemă. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Știați că în Comarnic, pe o distanță de 20 metri, este spartă o țeavă, de 5 ani de 

zile, în 10 puncte? Există fotografii, nu am inventat eu chestia aceasta. Sunteți director 
de 5 ani de zile. 

 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Și atribuțiile mele sunt... 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Nu, dar oricum nu sunt atribuțiile mele și nici ale celor care plătesc pentru 

aceste servicii. 
  
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Dacă s-a făcut vreo sesizare... 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Ce procent aveți de implementare a proiectelor pe fonduri europene? 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Domnule Neagu, mai încet, ca să auzim și noi întrebările. 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Suntem în terminarea implementării proiectului pe POS Mediu, undeva la 80…, 

82…, 85%... 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Un procent total al proiectelor pe fonduri europene? 
 
Dl Adrian Emanuil Semcu 
Pe fonduri europene suntem acum în derularea și finalizarea celui de la POS 

Mediu. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Știți că la Câmpina este nevoie de achiziționarea a două pompe? Cred că știți 

subiectul! Și există bani. Ce așteptați?  
De fapt, știți ce? Nici nu mai aștept răspuns, domnule Semcu, pentru că nu aveți 

răspunsuri. Le evitați, le cotiți... 
În calitate de cetățean al județului Prahova, pentru managementul defectuos, vă 

solicit demisia, aici și acum, din funcția de director executiv al ,,Hidro Prahova”. 
Mulțumesc.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumim. 
Alte intervenții? 
Vă rog, domnule Apostolache! 
 



9 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Legat de proiectul înscris pe ordinea de zi - pentru că sigur legat de ,,Hidro 

Prahova” poate sunt și alți colegi care doresc să se exprime - cred, domnule președinte, 
că nu ar fi rău să ne gândim, într-o viitoare ședință, să aprofundăm un pic subiectul 
,,Hidro Prahova”. Nu de alta, dar este un serviciu public, subordonat Consiliului 
județean, sub forma unei societăți comerciale, e adevărat, dar prestează un serviciu 
pentru comunitatea prahoveană și este important ca oamenii să cunoască realitatea din 
cadrul acestui serviciu, mai ales că de-a lungul timpului, au fost destul de multe 
sesizări cu privire la faptul că, această Societate nu a reușit să furnizeze, în condiții de 
calitate, acest serviciu pentru foarte mulți abonați și atunci, aceasta este o chestiune 
care ar trebui să se afle pe agenda noastră. Dar eu apreciez că discuția trebuie să fie de 
altă natură, să avem totuși o discuție mult mai așezată, mult mai constructivă, pentru 
că, sigur, pot fi foarte multe lucruri de spus și la adresa managementului și la adresa 
relaționării cu deliberativul județean. Important este să ducem tot ce înseamnă instituții 
subordonate, servicii subordonate Consiliului județean, pe drumul bun, astfel încât, 
cetățeanul să beneficieze de aceste servicii de calitate.  

Revenind la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, domnule președinte, 
eu aș avea rugămintea la dumneavoastră, să-l retragem. Pentru că și din punctul meu 
de vedere, nu este o fundamentare serioasă a acestui proiect, faptul doar că ni s-a spus 
că astfel de practică a mai existat. Nu este un argument suficient, pentru ca noi, aleșii 
prahovenilor, să dăm un vot astăzi pentru acest proiect de hotărâre, mai ales că sunt 
într-adevăr lucruri și informații care trebuie să ne parvină, da, deci trebuie să avem și 
noi la dispoziție suficiente informații cu privire la activitatea anterioară, la modul în 
care s-au derulat astfel de contracte în trecut, să vedem rezultatele concrete pentru 
această Societate și în funcție de asta să luăm o decizie.       

Dar, revin și spun: cred că discuția trebuie să fie mult mai așezată, mult mai 
calmă și până la urmă, să obținem ceea ce ne-am propus cu toții - un serviciu de 
calitate pentru prahoveni. 

Mulțumesc.  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Unu. Propun amânarea acestui proiect. Nu știu cum... Scoaterea de pe ordinea 

de zi.  
Domnul Semcu, este rugat să furnizeze ce a solicitat domnul vicepreședinte, 

pentru că dumnealui a fost mai concret în ceea ce privește exact ce ne dorim de la 
dumneavoastră. 

Doi. O să avem o ședință, probabil, în care să analizăm activitatea Societății 
,,Hidro”. 

Și eu mi-am exprimat nemulțumirea în timpul campaniei electorale și mulți 
colegi care sunt în sală. 

Domnule Semcu, ați văzut doar o mică parte din nemulțumirile pe care le au 
consilierii județeni, ca reprezentanți ai cetățenilor acestui județ, vis-a-vis de activitatea 
,,Hidro Prahova”.    

Așa că o să supun la vot amânarea acestui proiect. 
Mai sunt observații? Discuții?  
Vă rog, domnule Calotă! 
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Dl Emil Calotă 
E o chestiune de procedură, domnule președinte! 
Ca să fie lucrurile în ordine, o dată ordinea de zi votată, nu mai poate fi 

modificată, dar puteți cere plenului, prorogarea acestui punct. Chestiune care este și 
legală și care rezolvă toate aspectele, pentru o mai bună fundamentare, pentru 
completarea datelor și informațiilor prezentate consiliului. 

Prorogarea, pentru că altcumva trebuie să reluăm votarea ordinii de zi, dacă îl 
retrageți.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă... 
Domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Aș avea și eu o propunere: Dacă ați fi de acord să stabilim o dată certă până la 

care toți consilierii județeni, care sunt interesați să solicite o informare din partea S.C. 
,,Hidro”, pe un subiect, să spunem, până pe 10 martie să depună la secretariat orice 
solicitare din care dorește să afle răspuns, iar ulterior, după 10 martie, să trimitem 
toate solicitările centralizate de la toate persoanele interesate, care să cuprindă o 
informare generală pentru următoarea ședință sau când se va pune pe ordinea de zi. 
Dar, în principiu, sperăm să fie următoarea ședință ordinară. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da, domnule Neagu. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Da, ok! Să înțeleg că la următoarea ședință, domnul Semcu va veni din nou. 

Deci, încă, nu își va da demisia.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Semcu este invitat permanent… Până reglăm probleme de la Societatea 

,,Hidro” sau până... 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Voiam să iau cuvântul, înainte să vorbească domnul Calotă și să spun că, da, 

apreciez cumva discursul puțin mai ,,poleit” al domnului Apostolache - că mergem pe 
un drum greșit, a recunoscut-o chiar dânsul, dar tocmai prin prisma faptului că a 
recunoscut că mergem pe un drum greșit și că asta trebuie să înceteze, trebuie să găsim 
responsabili și aceia să-și înceteze activitatea.  

Acesta este doar un comentariu asupra intervenției domnului Apostolache.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
E în regulă, da? E în regulă și e bine-venit comentariul.  
În concluzie, domnule Calotă, stimați colegi, dați-mi voie să prorog acest punct 

de pe ordinea de zi, cred că pentru ședința următoare.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Dacă primim toate informațiile, dacă nu, în proxima ședință.  
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Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Semcu este eficient.  
Prorogăm pentru ședința următoare. 
Cine este pentru? Mulțumesc 
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu 

prorogarea proiectului de hotărâre. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Am ajuns la punctul nr. 5 - ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în 

domeniul public al Județului Prahova a terenului în suprafață de 916 mp, municipiul 
Ploiești, Tarla 13, Parcela 194.” 

Aviz, de la Comisii... 
Dacă sunt observații? Nu sunt. 
Cine este pentru? Toată lumea. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc frumos. 
Punctul 6 - ,,Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 

reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
„Ploiești Industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Tudoran Lorin Gabriel și 
desemnarea unei alte persoane în această calitate.” 

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui înlocuitor. 
Da, vă rog! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnule președinte, stimați colegi, potrivit algoritmului politic, o propunem pe 

doamna Sfîrloagă, în AGA, la „Ploiești Industrial Parc”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Algoritm, configurație... 
Dacă sunt alte propuneri? Nu sunt. Mulțumesc. 
Cine este pentru? 
A fost desemnată doamna Ludmila Sfîrloagă. 
Doamna Sfîrloagă nu e, nu? 
 
Dl Dumitru Tudone 
E online. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
E online. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Doamna Sfîrloagă, cred că trebuia să vă întreb dacă acceptați? Dar cred că... 
Sunteți de acord? 
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Dna Ludmila Sfîrloagă 
Da. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
...Poate vorbi ,,doar prin mine”! 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Este ok! 
Domnule Enescu, ne face plăcere să o auzim pe doamna Sfîrloagă, undeva în...  
A acceptat. 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Trecem la punctul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu 
echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii 
infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2.” 

Înțeleg că este un termen. 
Dacă sunt observații, discuții? 
Proiectul trebuie depus, cred că, până pe 26, dacă știu eu bine. 
Nu sunt. Mulțumesc. 
Cine este pentru? Toată lumea. 

 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc. 
Cred că am ajuns la punctul 8 - ,,Diverse.” 
,,Diverse”, nu sunt. 
Domnule vicepreședinte! 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Astăzi, l-am invitat lângă noi, pe domnul director de la ,,Compania de Energie 

Regenerabilă”. 
Domnule director, mulțumim că ați venit! Și am vrea..., cel puțin Grupul 

consilierilor județeni USR Plus are câteva întrebări, referitoare la situația acelei rampe 
ecologice.  

Și în primul rând, aș vrea să vă întreb dacă ne puteți da câteva detalii despre 
penalitatea aplicată de Garda Națională de Mediu și din ce cauză am luat aceste 
penalități? 

 
Dl Sorin Văduva 
Am luat aceste penalități, din cauza faptului că în anotimpul foarte ploios, s-a 

scurs din levigat. A fost doar o singură zi problemă, după care am remediat-o. 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Domnule director! 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Și amenda?  Cât a fost...?  
 
Dl Sorin Văduva 
Amenda este de 25 mii. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
De RON.  
 
Dl Sorin Văduva 
Și ne-a lăsat măsuri pe care să le ducem la îndeplinire în maxim 60 de zile. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnule vicepreședinte! 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Domnule director, am și eu în față, să zicem, acest Raport de la Garda Națională 

de Mediu și primul lucru scrie: ,,Neprezentarea unui proiect cu privire la urmărirea 
capacității de depozitare a deșeurilor sau a unui proiect de închidere depozit, în termen 
de 4 luni de la obținerea autorizației integrate de mediu revizuite”, care, această 
autorizație ați luat-o în 2020. Deci este prima măsură din Raport. 

 
Dl Sorin Văduva 
Da, așa este. 
 
 Dl Constantin Cristian Apostol 
Sunt două lucruri diferite, acolo. 
  
Dl Sorin Văduva 
Am înțeles. 
Datorită situației financiare, noi am anunțat APM-ul că nu putem să facem 

niciun proiect, nici de închidere, nici de extindere, da? Astăzi, m-am văzut din nou cu 
un arhitect, pentru un proiect de închidere și presupun că săptămâna viitoare o să     
semnăm contractul, să ne apucăm de treabă.  

 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Am înțeles. 
Pot să vă întreb de ce nu ați făcut-o din 2020, cum era obligația legală? De ce nu 

ați luat măsurile acestea, atunci? 
Domnule director, suntem manageri! Trebuie să facem lucrurile exact cum scrie 

în lege! 
Haideți să fim serioși! 
Dacă acolo este o problemă și nu este numai aceasta problema, vă spun sincer. 
Deci, dacă dumneavoastră ați încerca să continuați cu acea rampă de gunoi, deși 

volumetric este depășit studiul de fezabilitate și ați venit peste, tot ați venit peste... 
Deci, noi spunem că nu este o problemă?! Dumneavoastră îmi spuneți în... Vi s-a dat 
un articol, da? ”Observatorul Prahovean” a…. Și ați dat un punct de vedere, în care 
spuneți că totul... Și vă citez, aici: “Deșeurile sunt depozitate corespunzător”. 
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Dumneavoastră ați fost acolo? Eu am fost și vă spun că pădurea aceea este plină de 
deșeuri și nu sunt  depozitate corespunzător, domnule director!    

 
Dl Sorin Văduva 
Pădurea nu este plină de deșeuri. Nu am depozitat absolut deloc, doar pe 

amprenta gropii. Am avut capacitatea…   
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Am înțeles. 
 
Dl Sorin Văduva 
...și încă mai avem un pic.  
 
 Dl Constantin Cristian Apostol 
Domnule director, haideți să fim serioși! 

  Deci, vă spun, acolo este un focar și trebuie să avem rezultate acolo. 
  Vă rog frumos să urgentați toate aceste... 
 

Dl Sorin Văduva 
Absolut. 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 

  Mulțumesc. 
 

Dl Sorin Văduva 
  Cu plăcere. 
  

 Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, domnule Senator! 
 
Dl Aurel Oprinoiu 
 Sunt, Aurel Oprinoiu, președintele Comisiei de Mediu din Senat. 

  Din câte știu, conform legislației, orice autorizație de mediu se ia în baza unui 
proiect de închidere. Adică, acel proiect de închidere ar trebui să existe, iar banii 
pentru închidere ar fi trebuit făcut din provizioanele pe tona de deșeuri care au fost 
depozitate.  
  Ne puteți spune dacă sunt acești bani? 
 

 Dl Sorin Văduva 
Vă pot spune: Nu sunt acești bani. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă sunt și unde sunt? 
 
 Dl Sorin Văduva 
Nu sunt. A fost cândva… 
 
 Dl Aurel Oprinoiu 

  Înseamnă că nu s-a respectat legea. 
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  Conform legislației, fiecare tonă de deșeuri, la fiecare tonă, trebuiau depuși 
acești bani, din provizion, pentru închidere, pentru proiect de închidere, care ar trebui 
să existe, fără de care nu trebuia să aveți autorizație de mediu. 
 
  Dl Sorin Văduva 
  În momentul acesta, avem două depozite de închidere... Deci, în momentul 
acesta, Societatea are două conturi de închidere speciale. În fiecare se regăsește câte 
30 mii lei.  
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 

  30 mii, de? 
 Dl Sorin Văduva 

  Lei. 
 

 Dl Aurel Oprinoiu 
  Și un proiect de închidere, probabil e un milion - două de euro. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Ce să faci cu 30 mii, se pune întrebarea... 
 

 Dl Aurel Oprinoiu 
  Legea nu s-a respectat. Avem legislație, dar nu se respectă. 
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
  Domnule vicepreședinte! 
   
   Dl Constantin Cristian Apostol 
  Domnule director, încă o întrebare, dacă tot am ajuns la subiectul bani. 
  Puteți să ne spuneți și nouă oportunitatea unor contracte cu o firmă de prestări 
servicii din Câmpina, pe domeniul deșeurilor, prin care profitul dumneavoastră a fost 
trecut și este un profit de genul ,,1 milion lei”, a fost trecut în conturile acestei 
Societăți? 
  Ne puteți explica de ce ați semnat acel act?  
 

 Dl Sorin Văduva 
Nu l-am semnat eu, acel act. 
Eu, în momentul acesta, am avut Garda…  Mi-au lăsat măsuri... Trebuie să 

recuperez de la acea societate o anumită valoare. Acea societate a recunoscut doar 
jumătate din valoare, urmează să facem următorii pași, să-i dăm în judecată să 
recuperăm prejudiciul. 
 
   Dl Constantin Cristian Apostol 
  Am înțeles. 
  Puteți să ne spuneți cine a semnat acel act? 
 

 Dl Sorin Văduva 
Fostul director, dinaintea mea. 
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  Dl Constantin Cristian Apostol 
  Mulțumesc. 
 

 Dl Sorin Văduva 
Cu plăcere. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, dmnule Calotă! 
 

Dl Emil Calotă 
Domnule președinte, cu tot respectul pentru opiniile legate de funcționarea unei 

societăți aflate în subordinea Consiliului Județean, am rugămintea, totuși, ca astfel de 
judecăți de valoare să nu se întâmple într-o formulă nepregătită pentru toți membrii 
Consiliului Județean. 

Am respect pentru Grupul USR și preocuparea lor pentru protecția mediului, dar 
haideți să procedăm la fel ca și în cazul Societății ,,Hidro Prahova”. 

În proxima ședință -bănuiesc că domnul vicepreședinte are activitate executivă 
de zi cu zi, se poate ocupa mai de aproape în discuția directă cu managementul acestei 
Societăți-, deci pentru proxima ședință, haideți să pregătim un Raport de activitate, să 
vedem părțile bune, părțile rele, să fim cu toții în cunoștință de cauză și să nu 
participăm fără capacitatea de a interveni, repet, într-un fel de judecată a 
managementului executiv, pentru niște companii aflate, repet, în subordinea 
Consiliului județean.      

Vă mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  
 
Dl Sorin Dumitrașcu 
Nu sunt de acord cu domnul Calotă. 
Cam cum ar vrea dânsul să analizăm activitatea unei societăți aflată în 

monitorizarea Consiliului Județean? În trei-patru inși sau cum? Să fie într-o comisie 
sau...? 

 
Dl Emil Calotă 
37 de inși suntem aici. 
Informațiile trebuie puse pe site și comunicate tuturor. 
 

Dl Sorin Dumitrașcu 
Informațiile putem să le luăm și noi, dacă avem puțină bună-voință. 
Eu vreau să-l întreb pe domnul director de la fosta ,,Termoelectrica”, cum a 

ajuns de ,,Rosalul” a adus deșeurile la dânsul? A primit un ordin de la cineva sau a 
avut vreo întâlnire cu directorul de la ,,Rosal”, cumva? Are vreo hârtie de la Consiliul 
județean, prin care i s-a permis să primească deșeurile acolo? 

 

Dl Sorin Văduva 
Nu, nu am. 
 

Dl Sorin Dumitrașcu 
Păi și atunci cum ați putut să…? E ilegal… 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Întrebarea este dacă are contract cu ,,Rosalul”, mai pe românește. 
 

Dl Sorin Văduva 
Contract avem cu ,,Rosalul”, fără nicio problemă. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Și ce nu aveați?  
Ordin sau ce? 
 

Dl Dumitru Tudone 
Dacă există un contract, iar nu ne putem pronunța. Dacă contractul a fost 

respectat sau nu, susțin ceea ce a invocat și domnul Calotă, intrăm în dezbaterile unui 
contract în care nu cunoaștem clauzele și deturnăm obiectul ședinței.   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
În concluzie, deși nu suntem deloc mulțumiți de activitatea ,,Termoelectrica”, de 

asemenea, am avut o discuție cu consilierii USR, ieri, și le-am spus de intenția noastră 
de a închide și Societatea și Groapa de la Văleni, care într-adevăr constituie un pericol 
pentru sănătatea oamenilor din zonă, dar acestea sunt niște proceduri pe care o să le 
discutăm într-o ședință viitoare. 

Probabil și domnul Calotă are dreptate, să fim pregătiți și domnul consilier la 
fel. Acest lucru nu ne împiedică să luăm pe cineva la întrebări, putem să-l întrebăm 
oricând. 

Cu concluzia că toată lumea are dreptate și toată lumea poate să întrebe sau să 
învețe, putem să încheiem această ședință, dacă suntem toți de acord…  

Suntem. Mulțumesc. 
O zi bună! 
Domnule director, o să vă mai chemăm pe aici. Pregătiți-vă! 
 
 
Ședința s-a încheiat la ora 14,40. 
 
 

 
 

PREȘEDINTE,                   SECRETAR GENERAL, 
                  Iulian Dumitrescu                                         Hermina Adi Bîgiu 

 


