ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova
din data de 24 martie 2022, ora 13:00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 129 din
24.03.2022, a președintelui Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnul
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, domnul Tudone Dumitru,
vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și următorii 20 consilieri județeni:
Andrei Gabriel Stelu, Ardeleanu Vasile, Chelan Gabriel Bogdan, Ciolac Dan,
Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina
Alina, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu MihaelaMagdalena, Ionică Eugen, Lupea Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Niculcea Nicolae,
Papuc Rodica-Mariana, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și
Țurcanu Andrei-Cosmin.
A lipsit de la ședința Consiliului județean Prahova domnul Apostol ConstantinCristian, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
De asemenea au lipsit doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela,
Bercea Raluca-Mihaela și Chițu Adina-Elena și domnii consilieri județeni: Apostolache
Mihai Cristian, Calotă Emil, Dumitrașcu Sorin, Ignat Cătălin-Adrian, Iordăchescu
Nelu, Matache Dumitru-Dan, Neagu Mihai-Cristian, Petrache Adrian, Pințoiu AlinValentin, Teju Sorin și Țaga Gabriel, fără respectarea prevederilor art. 137 alin (5),
coroborat cu art. 180 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de drept,
doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova au participat:
dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și
Administrație Publică; dna Maria Dovîncă, directorul Direcției economice; dl Daniel
Minculescu, directorul executiv al Direcției Tehnice și dna Liliana Minculescu,
consilier la Cabinetul președintelui Consiliului județean Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova, au participat
următorii invitați: dl Horia Laurențiu Tiseanu, directorul executiv al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Termo Prahova” și reprezentanții presei.
De asemenea, la ședința Consiliului județean a luat parte dna Andrada Ioana
Necșulescu, consilier al primarului Municipiului Ploiești.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Scuze, în primul rând, că v-am chemat așa din scurt!
E cineva de la Primăria municipiului Ploiești, aici?
Dna Ludmila Sfîrloagă
E consiliera domnului primar.
Dl Iulian Dumitrescu
Avem 3 puncte pe ordinea de zi.
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Știți povestea cu termia... Au zis unii că am încercat să ,,călim” ploieștenii, dar
nu am încercat să-i ,,călim” și nici nu o să-i ,,călim”. Lucrurile sunt pe un drum foarte
bun. O dată, avem o licitație în desfășurare, cu un singur ofertant. Dar e bine, totuși, că
a venit cineva, că vremurile nu sunt cele mai bune, cu chestiile acestea care țin de prețul
gazelor și de tot ce se întâmplă.
Sper să fie oferta corectă și să dăm câștigătorul în perioada următoare.
Cu toate acestea, ,,Veolia” și-a manifestat intenția de a mai rămâne până pe 15
mai - ca transferul, de la ,,Veolia” la viitorul operator, dacă va fi cazul, dacă nu, vom
vedea.
Adică mai avem o lună și jumătate de ,,Veolia”, în Ploiești.
Sperând că va fi continuitate, pentru Serviciul de alimentare cu apă caldă,
energie termică și tot ce ține de zona aceasta, și atunci de acea am solicita această
întâlnire, această ședință. E tot fără sume, e tot fără..., e exact cum trebuie, doar
prelungire. Nu e altceva special. Nu știu dacă...
Întâi supun la vot ordinea de zi.
Dacă sunt observații, vă rog să le aveți!
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
Cine este pentru?
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 22 voturi
„pentru”, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității furnizării serviciului
public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești de către operatorul
Veolia Energie Prahova S.R.L. până la data de 13 mai 2022 - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Prahova nr. 119/2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
3. 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.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Primul punct pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind asigurarea
continuității furnizării serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul
Ploiești de către operatorul Veolia Energie Prahova S.R.L. până la data de 13 mai 2022.
Dacă sunt observații?
Vă rog, domnul Enescu!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnule președinte, dragi colegi!
Să înțeleg că proiectul de hotărâre prezentat astăzi este urmare a solicitării
căreia i-am dat curs, în ședința trecută, care s-a efectuat.
Corect?
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Dl Dumitru Tudone
E o continuare.
Dl Rareș Dan Enescu
Și astăzi, de fapt, nu votăm, ci luăm act.
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Rareș Dan Enescu
Corect?
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Rareș Dan Enescu
Și nu e niciun element de natură financiară la care făcea referire primarul
municipiului Ploiești, data trecută?
Dl Iulian Dumitrescu
Nu, adică... cine e de la comisie... nr. 1, 3 și 6. Nici gând.
Noi suntem doar pe zona de prelungire. Știți foarte bine că...
Dl Rareș Dan Enescu
Da, mulțumesc. E de ajuns.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Ciolac, vreți să spuneți ceva?
Dl Dan Ciolac
Nu, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 22 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021.
Înlocuim două unități de învățământ. De fapt, în proiectul acesta, una, iar în
celălalt proiect, una, din Programul ,,ELENA”.
Dacă sunt observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 22 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
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Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Prahova nr. 120/2021.
Același lucru ca mai devreme.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 22 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
,,Diverse”, nu avem, dar putem să stăm la ,,Diverse”.
Dacă nu, închid ședința.
Îmi cer scuze, că v-am chemat așa intempestiv, dar Municipiul Ploiești aștepta
această hotărâre.
Puteți să transmiteți că s-a aprobat și că poate să stea lumea liniștită, vă rog!
Dna Andrada Ioana Necșulescu
Sigur.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Vă rog, doamna Sfîrloagă!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Vreau să-l felicit pe domnul Răzvan Constantin, pentru alegerea lui în funcție,
acum două zile, ca președinte al Tineretului Liberal.
Dl Răzvan Constantin Constantin
Mulțumesc.
Dl Rareș Dan Enescu
Și ne-a zis că de acum, nu mai vine el la noi, trebuie să mergem noi la el.
Dl Iulian Dumitrescu
Știți cum e cu tinerii aceștia!
Dl Rareș Dan Enescu
I-am spus că, acum, funcția de președinte la Organizația județeană înseamnă și
de deputat, în următorul mandat.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, da...
Să-i transmiteți domnului Roșca...
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, dacă îmi permiteți?
Urmare convocării acestei ședințe, am observat, din partea colegilor, să zic așa,
o dorință de a găsi o posibilitate legală, ca pentru situații excepționale, să putem
organiza ședințele mixte sau online. Fapt pentru care, voiam să vă cerem permisiunea,
să începem să..., pentru ședințele extraordinare, de îndată, cu motive excepționale, să
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putem upgrada Regulamentul în acest sens. Și cât putem de repede, în prima ședință,
sperăm să venim cu o completare în fața dumneavoastră.
Mulțumesc.
Dl Rareș Dan Enescu
Dar nu putem face acum?
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Tudone, nu știu despre colegi, dar știu sigur despre mine. Până la
colegi, sincer, nu îmi strica un online nici astăzi...
Și ce trebuie să facem pentru asta?
Dl Dumitru Tudone
Un proiect de hotărâre de modificare și completare a Regulamentului de
organizare și funcționare.
Dl Rareș Dan Enescu
Dacă mai stăm două minute, e ca și făcut.
Dl Dumitru Tudone
Lăsați, că avem săptămâna viitoare ședință.
Dl Iulian Dumitrescu
Nu, dar nu vreau să-mi stresez stafful, astăzi. Vreau să fie, totuși, doamnele... să
ia act și să nu se streseze...
O să facem online, data viitoare.
Oricum e plăcut să ne revedem. Cu asta trebuie să fiți de acord cu toții și mă
bucur că e o atmosferă plăcută. Sper să fie pentru toată lumea, măcar un sfârșit de
săptămână, plăcut.
Închidem ședința.
Vă mulțumesc mult de tot!
Ședința s-a încheiat la ora 13:20.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu
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