ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 31 ianuarie 2022, ora 15:00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția președintelui
Consiliului județean Prahova nr. 53 din 21.01.2022, modificată prin Dispoziția nr.
60 din 31.01.2022, au fost prezenți domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și Apostol ConstantinCristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și următorii 33 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 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,
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 Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul
consilier județean Matache Dumitru-Dan.
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 al Județului Prahova; dna Alina Georgiana
Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică;
dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției Economice; dl Daniel
Minculescu, directorul executiv al Direcției Tehnice; 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 Hodorog, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; dl Horia
Laurențiu Tiseanu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
,,Termo Prahova” și dl Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Facem întâi prezența.
X
X

X
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S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și
Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și
consilierii 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 Răzvan-Constantin,
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, 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 Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
Domnul Tudone, puteți să conduceți ședința?
Dl Dumitru Tudone
Da, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Bine. Vă mulțumesc!
Dl Dumitru Tudone
36 consilieri prezenți. Ședința este statutară.
Pe ordinea de zi am avut 45 de proiecte și am transmis peste ordinea de zi
încă 6 proiecte, fapt pentru care supun la vot.
Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Cine este împotrivă?
Abțineri?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii
de zi, cu 36 voturi „pentru”, astfel:
46. Proiect de hotărâre privind avizarea modificărilor și completărilor la
documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în
sistem producție-transport-distribuție la nivelul Județului Prahova pentru
Municipiul Ploiești și acordarea unui mandat special - inițiat de domnul Dumitru
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.
47. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat
estimat pe anul 2022 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor
vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele - inițiat de domnul Dumitru
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
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Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 120/2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
49. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei 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 Dumitru Tudone,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 29/20.03.2018 pentru aprobarea proiectului, documentației tehnicoeconomice, indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente
proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna
Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova”, modificată prin Hotărârea nr. 41/29.04.2020 inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Promovarea
participării tinerilor la tranziția justă - Teen4Green” - inițiat de domnul Dumitru
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Dumitru Tudone
Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.
Supun la vot ordinea de zi, cu modificarea inclusă.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului județean Prahova din data de 15 decembrie 2021.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului județean Prahova din data de 16 decembrie 2021.
3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului județean Prahova din data de 22 decembrie 2021.
4. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean
Prahova din data de 23 decembrie 2021.
5. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului județean Prahova din data de 11 ianuarie 2022.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Energetice a Județului
Prahova pentru perioada 2021-2027” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
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7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2022 inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.
8. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localitățile
Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov,
Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova”
pentru serviciul de transport public local - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția
Județeană de Pază Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 3 și nr. 6.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a
unui spațiu, 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.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a
Consiliului Județean Prahova referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor
spații Direcției județene de evidență a persoanelor Prahova, în imobilul proprietate
publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și a
cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar
special de stat din Județul Prahova pentru anul 2022 - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la stadiul
realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova
2019-2023” în anul 2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” - inițiat de domnul Dumitru
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
15. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a
Acționarilor Societății „Ploiești Industrial Parc” S.A. în vederea declanșării
procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de selecție a
membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care Județul Prahova este
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acționar - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
17. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului
Prahova a unui teren în suprafață de 1.271 mp situat în comuna Blejoi, județul
Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director
al 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.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale
adoptatorului/familiei adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii
practice cu un copil având domiciliul în alt județ - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat
estimat pe anul 2022 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor
vârstnice din Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru
Persoane fără Adăpost Puchenii Mari - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Primire în
Regim de Urgență din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii”
Ploiești, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului social cu cazare „Centrul Maternal” din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești, instituție fără
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului social cu cazare „Locuința Protejată Destinată Victimelor
Violenței Domestice” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii”
Ploiești, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului „Gaudeamus” din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a
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Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului Rezidențial de tip Familial Brebu din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru
Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Plasament
pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
„Sfântul Andrei” Ploiești, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Plasament
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte,
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
31. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului Rezidențial de tip Familial Izvoarele din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte, instituție
fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
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32. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Copii aflați în Situație de Risc de Separare de
Părinți din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de
Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
33. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte, instituție fără
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
34. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte,
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Plasament
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi,
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
36. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi, instituție fără
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
37. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Plasament
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
38. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului Rezidențial de tip Familial Secăria din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără personalitate juridică a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
39. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din
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cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
40. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul
Aflat în Situație de Risc Ploiești, instituție fără personalitate juridică a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
41. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului social Apartament pentru Tineri din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare „Echilibru” Ploiești, instituție fără personalitate juridică a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
42. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață
Independentă din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Echilibru” Ploiești,
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
43. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.
44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 210/2021 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.
138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova
în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
45. (fost nr. 46) Proiect de hotărâre privind avizarea modificărilor și
completărilor la documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în
mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul Județului
Prahova pentru Municipiul Ploiești și acordarea unui mandat special - inițiat de
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.
46. (fost nr. 47) Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu
lunar/asistat estimat pe anul 2022 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate
persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele - inițiat de domnul
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
47. (fost nr. 48) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
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Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
48. (fost nr. 49) Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei 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 Dumitru Tudone,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
49. (fost nr. 50) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 29/20.03.2018 pentru aprobarea proiectului,
documentației tehnico-economice, indicatorilor tehnico-economici, precum și a
cheltuielilor aferente proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de
Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova”, modificată prin
Hotărârea nr. 41/29.04.2020 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte
al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
50. (fost nr. 51) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Promovarea participării tinerilor la tranziția justă -Teen4Green” - inițiat de
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
51. (fost nr. 45) Diverse.
Dna Elena Iuliana Dosaru
Domnul președinte, permiteți-mi ca la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi să
nu particip la vot.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul ordinii de zi a fost aprobat, cu modificările incluse, și să
menționați precizarea doamnei Dosaru.
Intrăm pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței
extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova din data de 15 decembrie
2021.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 1 a fost aprobat.
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței
extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova din data de 16 decembrie
2021.
Cine este împotrivă? Abțineri?
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței
extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova din data de 22 decembrie
2021.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 3 a fost aprobat.
Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței
ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 23 decembrie 2021.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 4 a fost aprobat.
Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței
extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova din data de 11 ianuarie
2022.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a fost aprobat
Proiectul nr. 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei Energetice a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027”.
La acest proiect, am de formulat un amendament. Având în vedere că în
luna octombrie a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1076/2021,
Adoptarea Planului Național Integrat în domeniul energiei și schimbărilor
climatice, care s-a prevăzut acest Plan Național Integrat, pentru perioada 20212030, fapt pentru care, amendamentul pe care vi-l supun votului, este de a se
înlocui atât în titlu, cât și în tot cuprinsul hotărârii, perioada 2021-2027 cu 20212030.
Cine este împotriva acestui amendament? Abțineri?
Membrii Consiliului Județean Prahova
amendamentul propus, cu 36 voturi „pentru”.
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Dl Dumitru Tudone
Amendamentul a fost aprobat.
Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre?
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnul vicepreședinte, dacă îmi permiteți!
Dl Dumitru Tudone
Da, vă rog!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Am câteva observații. O chestiune, în primul rând, de redactare.
La anexă, la Strategie, mai exact, la paginile 20, 21 și 22, sunt prevăzute
diverse acte normative, incidente în materie. Aș recomanda, și la punctul a) și la
punctul b), să ținem cont de forța juridică a actelor normative, în sensul că, s-a
început cu Legea. Haideți să terminăm cu legile, după care să continuăm cu
celelalte acte, ținând cont, spuneam, de forța lor juridică, pentru a arăta o coerență
în redactare.
Vă dau un exemplu: la punctul b), avem Legea nr. 121, apoi Hotărâre de
Guvern, apoi Lege, apoi o Ordonanță de Urgență. Aș prefera să fie: Lege,
Ordonanță, Hotărâre, ținându-se cont de forța juridică a acestor reglementări,
tocmai pentru a asigura coerență.
Dl Dumitru Tudone
Probabil s-a avut în vedere și faptul că este o Lege cu o Hotărâre de Guvern
cu normă metodologică aferentă acelei Legi, să le grupeze ca obiect de
reglementare.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Fiind în aceeași secțiune, nu văd o problemă...
Dl Dumitru Tudone
Am înțeles.
Dl Mihai Cristian Apostolache
...din contră, arătăm și seriozitate, din punctul acesta de vedere.
Mai am, de asemenea, de făcut o observație. La pagina 22, acolo, la Cadrul
legislativ regional și local, spune: ,,Consiliul județean a elaborat Planul de
Tranziție Justă.”
Vă recomand să includem și: ,,Elaborat și adoptat prin hotărârea
numărul...” Pentru că nu doar l-am elaborat, ci l-am și adoptat prin Hotărâre de
Consiliu Județean. Și să se specifice exact care este Hotărârea de consiliu care a
aprobat acest Plan.
Dl Dumitru Tudone
De acord.
Dl Mihai Cristian Apostolache
De asemenea, ar trebui corelate niște informații, pentru că avem două tipuri
de informații.
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De exemplu, legate de populația județului. La pagina 25, se vorbește de
populația stabilă a județului – 784 439 locuitori și densitate: 166,3 locuitori pe
kilometru pătrat, iar la pagina 29, se spune că sunt peste 800 mii locuitori în județul
Prahova și densitatea este de 184,9 locuitori pe kilometru pătrat.
Informațiile corecte cred că sunt cele de la pagina 25. Populația județului a
scăzut, tot așa cum și arată Strategia din 2015, până în 2020 – 784 439.
Dl Dumitru Tudone
De acord.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Să corelăm aceste informații.
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Și mai avem o problemă cu numărul Unităților Administrativ Teritoriale.
La pagina nr. 23, sunt 104 localități, din care 2 municipii, 12 orașe și 90
comune, iar la pagina 29, sunt 2 municipii, 13 orașe și 89 comune.
Și aici, să corelăm, vă rog, informațiile.
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Și mai am o propunere: la pagina 75, unde se vorbește de transportul urban,
în ultima parte, se amintește, ca recomandare: ,,Modernizarea căii de rulare a
tramvaielor”.
Calea de rulare a tramvaielor s-a modernizat în Ploiești. O mai modernizăm
o dată?
Aș recomanda să fie scoasă această propunere, având în vedere că s-a făcut
acest lucru.
Dl Dumitru Tudone
Până în 2030, dacă este să apară o oportunitate cu alt tip de modernizare,
nu știm ce apare, eu zic că mai bine o lăsăm, decât să stăm să modificăm ulterior,
că nu ne deranjează cu nimic.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Bun, e în regulă.
Dl Dumitru Tudone
... să fie acolo.
Dl Mihai Cristian Apostolache
În regulă. Atât am avut să vă spun.
Mulțumesc.
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Dl Dumitru Tudone
Mulțumim.
Alte discuții sau observații, dacă mai sunt?
Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul nr. 6, cu amendamentul inclus.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 6 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Proiectul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale
produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul
fiscal 2022.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot punctul de pe ordinea de zi.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 7 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Proiectul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova
cu localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani,
Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Târgșoru Vechi, Valea
Călugărească și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate
Prahova” pentru serviciul de transport public local.
Dacă sunt discuții la acest proiect?
Da, domnul Enescu.
Dl Rareș Dan Enescu
Da, domnul președinte de ședință.
Anexa... Pentru a preîntâmpina o modificare ulterioară a acestui Proiect de
hotărâre, nu știam că ați schimbat primarul la Brazi. Potrivit anexei, la Brazi, este
primar Stan Georgel, dar eu cred că, sigur, îl cheamă altfel. Și e bine să modificăm
de acum. Radu Leonaș, cred !
Mulțumesc.
Dna Rodica Mariana Papuc
Domnul președinte, eu nu particip la acest punct.
Mulțumesc.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnul vicepreședinte!
Dl Dumitru Tudone
Da, doamna consilier, Sfîrloagă.
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Am un amendament la acest proiect de hotărâre. Și anume: introducerea
localității Râfov, în cadrul Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară
„Mobilitate Prahova”.
Dl Dumitru Tudone
Da, se notează.
Dacă mai sunt și alte amendamente?
Dna Rodica Mariana Papuc
Bună ziua!
Specific că nu particip la vot.
Dl Dumitru Tudone
S-a auzit, doamna consilier.
Se menționează.
Dna Rodica Mariana Papuc
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Dacă nu mai sunt amendamente, supun la vot amendamentul doamnei
Sfîrloagă.
Cine este împotriva introducerii comunei Râfov în cadrul Asocierii?
Abțineri?
Membrii Consiliului Județean Prahova au fost de acord cu
amendamentul propus, cu 35 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la
vot).
Dl Dumitru Tudone
Amendamentul a fost aprobat.
Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot punctul nr. 8 de pe ordinea de
zi, cu amendamentul inclus.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi
„pentru”.
(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la
vot).
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 8 a fost aprobat.
Trecem la proiectul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului
de funcții pentru Direcția Județeană de Pază Prahova.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 9.
Cine este împotrivă? Abțineri?
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 9 a fost aprobat.
Proiectul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin
licitație publică a unui spațiu, în imobilul proprietate publică a județului Prahova,
situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot punctul nr. 10.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 10 a fost aprobat.
Proiectul nr. 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a Consiliului Județean Prahova
referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Direcției județene de
evidență a persoanelor Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului
Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 11.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 11 a fost aprobat.
Proiectul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse
școlare și a cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de învățământ
preuniversitar special de stat din Județul Prahova pentru anul 2022.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 12 de pe ordinea de zi.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 12 a fost aprobat.
Proiectul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului
referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului
în județul Prahova 2019-2023” în anul 2021.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 13.
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Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 13 a fost aprobat.
Proiectul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”.
Dacă sunt discuții?
Dna Elena Iuliana Dosaru
Aici, eu nu particip la vot.
Dl Dumitru Tudone
S-a menționat.
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 14.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi
„pentru”.
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot).
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 14 a fost aprobat.
Proiectul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării
Generale a Acționarilor Societății „Ploiești Industrial Parc” S.A. în vederea
declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 15.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 15 a fost aprobat.
Proiectul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii
comisiei de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care
Județul Prahova este acționar.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
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Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 16 a fost aprobat.
Proiectul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul
public al județului Prahova a unui teren în suprafață de 1.271 mp situat în comuna
Blejoi, județul Prahova.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 17 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Proiectul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 18 a fost aprobat.
Proiectul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale
adoptatorului/familiei adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii
practice cu un copil având domiciliul în alt județ.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 19 de pe ordinea a fost aprobat.
Proiectul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu
lunar/asistat estimat pe anul 2022 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate
persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială
pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
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Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 20 de pe ordinea a fost aprobat.
Proiectul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de
Primire în Regim de Urgență din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
„Cireșarii” Ploiești, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 21 a fost aprobat.
Proiectul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Centrul Maternal” din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești, instituție fără
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 22 a fost aprobat.
Proiectul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Locuința Protejată
Destinată Victimelor Violenței Domestice” din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare „Cireșarii” Ploiești, instituție fără personalitate juridică a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 23 a fost aprobat.
Proiectul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului „Gaudeamus” din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Cine este împotrivă? Abțineri?
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 24 a fost aprobat.
Proiectul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului Rezidențial de tip Familial Brebu din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție
fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova.
Discuții?
Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 25 a fost aprobat.
Proiectul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție
fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 26 a fost aprobat.
Proiectul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Zi
pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 27 a fost aprobat.
Proiectul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de
Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii
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Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești, instituție fără personalitate juridică a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 28 a fost aprobat.
Proiectul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești, instituție
fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 29 a fost aprobat.
Proiectul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de
Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii
de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 30 a fost aprobat.
Proiectul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului Rezidențial de tip Familial Izvoarele din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte,
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 31 a fost aprobat.
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Proiectul nr. 32 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Copii aflați în Situație de Risc
de Separare de Părinți din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta
Maria” Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 32 a fost aprobat.
Proiectul nr. 33 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte,
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 33 a fost aprobat.
Proiectul nr. 34 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru
Părinți și Copii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria”
Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 34 a fost aprobat.
Proiectul nr. 35 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de
Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi,
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
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Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 35 a fost aprobat.
Proiectul nr. 36 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru
Părinți și Copii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Rază de Soare”
Băicoi, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 36 a fost aprobat.
Proiectul nr. 37 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de
Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 37 a fost aprobat.
Proiectul nr. 38 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului Rezidențial de tip Familial Secăria din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără personalitate
juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 38 a fost aprobat.
Proiectul nr. 39 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru
Părinți și Copii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituție
fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 39 a fost aprobat.
Proiectul nr. 40 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin
pentru Copilul Aflat în Situație de Risc Ploiești, instituție fără personalitate juridică
a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 40 a fost aprobat.
Proiectul nr. 41 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a serviciului social Apartament pentru Tineri din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Echilibru” Ploiești, instituție fără
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 41 a fost aprobat.
Proiectul nr. 42 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului
de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de
Viață Independentă din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Echilibru”
Ploiești, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova.
Supunem la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 42 a fost aprobat.
Proiectul nr. 43 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova”.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot.
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Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 43 a fost aprobat.
Proiectul nr. 44 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 210/2021 de modificare a Hotărârii Consiliului
Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din
județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul
SARS-Cov-2”.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 44 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Proiectul nr. 45 (fost nr. 46) de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre
privind avizarea modificărilor și completărilor la documentația de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de
alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producțietransport-distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești și
acordarea unui mandat special.
Dacă sunt discuții?
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnul vicepreședinte, la anexa nr. 1, sper să nu greșesc, la ajustarea
prețului contractului - Contractul va fi ajustat după următoarea metodă: ,,Ajustarea
și/sau modificarea tarifelor este permisă începând cu anul 2 de derulare a
contractului, cu avizul entității contractante – primul an (până în martie 2022)
tariful de utilizare rămâne nemodificat.”
Care, primul an, până în martie 2022?
Dl Dumitru Tudone
Da, doamna Vasile!
Dna Anna Maria Vasile
Deci, primul an este din momentul... S-a scris acest lucru în secunda în care
a fost lucrată documentația. Este preluată din strategie. În momentul în care se va
atribui acest contract, va fi amendat în secunda când se va termina atribuirea. De
la momentul respectiv, va fi primul an.
Deci asta e o chestie care se va modifica, după ce vom finaliza procedura
de atribuire a acestui contract și va fi specificat care este primul an.
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Dl Mihai Cristian Apostolache
Sunt de acord, dar se specifică clar: până în martie 2022.
Dna Anna Maria Vasile
Se poate modifica și se spune: de la momentul atribuirii contractului.
Asta se poate face.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Haideți să facem o modificare atunci, pentru că...
Dl Dumitru Tudone
Să înțelegem, că aici, domnul consilier, veți formula un amendament? În
sensul: primul an de la data de atribuire a contractului, în loc de formularea
prezentată, da?
Dl Mihai Cristian Apostolache
De la intrarea în vigoare a contractului.
Dl Dumitru Tudone
De la intrarea în vigoare a contractului.
Supun la vot amendamentul domnului Apostolache.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului Județean Prahova
amendamentul propus, cu 36 voturi „pentru”.

au

fost

de

acord

cu

Dl Dumitru Tudone
Amendamentul a fost aprobat.
Alte discuții, domnul consilier?
Dl Mihai Cristian Apostolache
Nu.
Mulțumesc.
Dl Dumitru Tudone
Dacă mai sunt alte discuții?
Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul nr. 45 (fost nr. 46) cu
amendamentul inclus.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 45 (fost nr. 46) a fost aprobat.
Proiectul nr. 46 (fost nr. 47) - Proiect de hotărâre privind stabilirea
costului mediu lunar/asistat estimat pe anul 2022 pentru serviciile sociale
rezidențiale destinate persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru
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Persoane Vârstnice Pensionari din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
Fîntînele.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 46 (fost nr. 47) a fost aprobat.
Proiectul nr. 47 (fost 48) - Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 47 (fost nr. 48) a fost aprobat.
Proiectul nr. 48 (fost nr. 49) - Proiect de hotărâre privind înlocuirea
Anexei 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”.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 48 (fost nr. 49) a fost aprobat.
Proiectul nr. 49 (fost nr. 50) - Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 29/20.03.2018 pentru aprobarea
proiectului, documentației tehnico-economice, indicatorilor tehnico-economici,
precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Construcția, reabilitarea,
modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul
Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova”,
modificată prin Hotărârea nr. 41/29.04.2020.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt amendamente și discuții, supun la vot proiectul nr. 49 (fost nr.
50).
Cine este împotrivă? Abțineri?
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 49 (fost nr. 50) a fost aprobat.
Proiectul nr. 50 (fost nr. 51) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Promovarea participării tinerilor la tranziția justă -Teen4Green”.
Dacă sunt discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Cine este împotrivă? Abțineri?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
„pentru”.
Dl Dumitru Tudone
Proiectul nr. 50 (fost nr. 51) de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Și punctul nr. 51 (fost nr. 45) la ,,Diverse”, dacă...?
Da, domnul consilier, vă rog!
Dl Rareș Dan Enescu
Având în vedere discuțiile legate de Bugetul pe anul 2022, vă rugăm, ca și
acum un an, să ne contactați, să ne chemați, atunci când se iau în discuții aceste
lucruri, pentru că avem și noi propuneri de făcut.
Vă mulțumesc!
Dl Dumitru Tudone
Da, cu siguranță.
Dacă mai sunt alte discuții?
Dacă numai sunt alte discuții, declar închisă ședința.
Vă mulțumesc pentru participare!
Ședința s-a încheiat la ora 16:00.
PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu
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