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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 28 aprilie 2022, ora 15:00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 176 din 
20.04.2022, 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 30 consilieri 
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, 
Băzăvan Ionela-Daniela, Calotă Emil, 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, Ignat 
Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache 
Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă 
Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.  

 A lipsit motivat de la ședința Consiliului județean Prahova domnul Apostol 
Constantin-Cristian, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova. 

De asemenea au lipsit doamnele consilier județean: Bercea Raluca-Mihaela și 
Godeanu Mihaela Magdalena și domnii consilieri județeni: Chelan Gabriel Bogdan și 
Teju Sorin, 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 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 Alina 
Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație 
Publică; dna Maria Dovîncă, directorul Direcției economice; dna Mihaela Irina 
Iamandi, directorul executiv al Direcției patrimoniu, 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 Theodor Petrescu, directorul general al Societății „Plopeni Industrial 
Parc” S.A., dl Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dna Georgiana 
Bugoi, directorul economic al Societății „Plopeni Industrial Parc” S.A., dl Dorin 
Ilian Lețea, directorul Societății „Hidro Prahova” S.A., dl Cristian Ganea, directorul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor - Prahova” și dna Ioana Carmen Ilie, directorul executiv al Direcției 
Județene de Pază Prahova. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Vă rog să vă ridicați pentru intonarea Imnului de stat! 

 
 

X  
 

X                              X 
 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Avem o ordine de zi cu 17 puncte și 5 puncte suplimentare pe ordinea de zi. 
Dacă sunt observații cu privire la suplimentarea ordinii de zi? 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 
ordinii de zi cu 32 voturi „pentru”, după cum urmează: 
 - Proiect de hotărâre privind revizuirea  „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Prahova pentru perioada 2021-2027” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7. 
 - Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a indicatorilor 
tehnico-economici și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova 
referitoare la proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare 
Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, pentru a vota aprobarea 
Sudiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de Tarifare, 
precum și a cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor aferente „Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Apei - Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1și nr. 6. 
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și asigurarea 
cofinanțării pentru contractul: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
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apă și apă uzată în județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum 
județean DJ 102B, situat pe teritoriul administrativ al comunei Drajna, proprietate 
publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în 
administrarea Consiliului Local al comunei Drajna - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei, cu punctele suplimentare. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 24 martie 2022. 
 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 31 martie 2022. 
 3. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 06 aprilie 2022. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova pe trimestrul I - 2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2022 
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al județului Prahova a imobilului, identificat cu număr cadastral 148410, situat în 
municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr. 25 - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7. 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022 pentru Societatea „Plopeni Industrial Parc” S.A. - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 9. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 
reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
,,Brazi Industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Teju Sorin și desemnarea 
unei alte persoane în această calitate - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 
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 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și 
funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova - aparat propriu, asistenți maternali profesioniști și asistenți personali 
profesioniști - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 
realizarea proiectului „Aplicație on-line integrată pentru promovarea județului 
Prahova – N.O.I. – NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova” - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 12. Proiect de hotărâre privind revizuirea  „Strategiei de Dezvoltare Durabilă 
a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7. 
 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a indicatorilor 
tehnico-economici și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova 
referitoare la proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare 
Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - 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 domnului 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, pentru a vota 
aprobarea Sudiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de 
Tarifare, precum și a cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor aferente 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Prahova” în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” - inițiat de domnul Dumitru 
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1și nr. 6. 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și 
asigurarea cofinanțării pentru contractul: „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum 
județean DJ 102B, situat pe teritoriul administrativ al comunei Drajna, proprietate 
publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în 
administrarea Consiliului Local al comunei Drajna - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Trecem la ordinea de zi. 

 Primul punct - Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 24 martie 2022. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Prahova din data de 31 martie 2022. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 

 Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 06 aprilie 2022. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 

 Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 
propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 
Județean Prahova pe trimestrul I - 2022 . 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Atunci supun la vot. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova 
pe anul 2022. 
 Dacă sunt observații? 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnule președinte, am eu de formulat un amendament. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Solicităm redistribuirea sumei de 154,70 mii lei de la obiectivul de investiții 
„Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 155 cu DN1, comuna Păulești” la obiectivul 
„Documentație de obținere Autorizație de Securitate la incendiu”. 
 Este necesară această modificare pentru a demara lucrările necesare obținerii 
Autorizației ISU pentru clădirea Consiliului Județean. 
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 A fost prezentat și în comisii. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă sunt observații în ceea ce privește amendamentul propus? 
 Nu sunt. Supun la vot amendamentul domnului Tudone. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Atunci supun la vot proiectul cu amendamentul aprobat. 

Cine este pentru?  
  

Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, numai puțin! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, domnul Enescu! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnule președinte, domnule vicepreședinte!  
Acum vreo două luni de zile v-am întrebat când se vor face distribuirile de 

cote și ați spus că în aprilie.  
Revin cu întrebarea: când distribuim cotele către UAT-uri? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Săptămâna viitoare. 
Supun la vot în continuare. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. 

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Au fost sărbătorile și nu am vrut să stresăm... Să treacă și 1 Mai și după aceea 

este Ok, dar săptămâna viitoare rezolvăm aceste distribuiri. 
 Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al județului Prahova a imobilului, identificat cu număr cadastral 
148410, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr. 25. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
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 Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova. 
 Modificarea și completarea Regulamentului este în sensul stabilirii unor 
proceduri referitoare la prezența consilierilor județeni la ședințele desfășurate în 
sistem online și modaliatea de exercitare a votului. 
 Dacă sunt observații la acest punct? 

Vă rog! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnule președinte, stimați colegi! 
Apreciez preocuparea executivului pentru îmbunătățirea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului județean.  
Așa cum rezultă și din motivare se dorește reglementarea ședințelor online, 

practic o altă modalitate de desfășurare a ședințelor Consiliului județean, însă în 
preambulul proiectului de hotărâre nu este amintit și articolul 180, alineatele (1) și 
(2), care reglementează dreptul consilierului județean de a participa la ședința 
Consiliului județean prin folosirea oricăror mijloace electronice. 

Potrivit acestui articol, dacă îmi permiteți domnule președinte – „ședințele 
Consiliului județean se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni 
în funcție”. Acesta este cvorumul. 

„Se consideră prezenți la ședință și consilierii județeni care participă prin 
utilizarea oricăror mijloace electronice”. 

După cum vedem, în acest articol, legiuitorul nu distinge între modalitatea de 
desfășurare a ședinței, că este ședință cu participare fizică sau ședință online. Ori 
atâta timp cât legea nu distinge nici noi nu putem să distingem. Prin urmare, conform 
acestui articol, se recunoaște dreptul consilierului județean de a fi prezent la ședința 
Consiliului indiferent de modalitatea de desfășurare a ședinței. Dacă consilierul 
județean optează să participe online la ședință, intervine automat obligația autorității, 
pentru că este o obligație corelativă, atâta timp cât este recunoscut acest drept, 
intervine obligația Consiliului județean să-i pună la dispoziție consilierului județean 
mijlocul de comunicare electronic pentru participarea la ședința respectivă. 

Deci dacă tot suntem în acest punct și dorim să completăm regulamentul, 
apreciez că trebuie să avem în vedere și acest temei legal, pentru că știm foarte bine, 
un drept nu putem să-l îngrădim decât prin lege. Atâta timp cât discutăm de drepturi 
ale aleșilor trebuie să avem în vedere și acest articol, sigur și articolul 182, care face 
trimitere la articolul 141, mai exact la desfășurarea ședințelor comisiilor de 
specialitate, unde se aplică aceași regulă. 

Prin urmare, cu permisiunea dumneavoastră, aș recomanda să îmbunătățim 
puțin textul propus. Acuma, sigur că se impun totuși discuții dacă să mergem pe 
această soluție sau nu, eu v-am dat temeiul legal, v-am amintit și faptul că vorbim 
totuși aici de un drept recunoscut de Codul Administrativ, sigur și celelalte dispoziții 
amintite aici sunt tot din Codul Administrativ, dar ele trebuie corelate într-un fel sau 
altul, și, încă o dată spun, nu putem să îngrădim un drept atâta timp cât el este 
recunoscut de lege printr-un regulament de organizare și funcționare. 

Cum apreciați... eu pot să continui prezentarea, dar este important să știu și 
punctul de vedere al executivului. 
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Dl Dumitru Tudone 
Dacă îmi permiteți, domnule președinte! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, da! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Din punctul meu de vedere nu am nimic împotrivă la ceea ce a prezentat 

domnul consilier județean. Este o propunere din partea executivului față de colegi. 
Atâta timp cât legea permite una sau alta ca modalitate, dacă tot Consiliul județean 
spune că vrea să facă... unde este participare fizică înseamnă că este acoperită dorința 
consilierilor județeni. Dacă Consiliul județean dorește să facem când este convocare 
să fie participare mixtă, atunci este voința Consiliului județean. Asta cred că a spus și 
colegul când a spus că o prezentăm... prezint propunerea ca fiecare să înțeleagă 
despre ce este vorba ... și în consecință. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Deci, așa cum rezultă din propunerea dumneavoastră, aici se vorbește de cele 
două modalități de desfășurare a ședinței, da? Ședința cu participare fizică și ședința 
online. Nu se vorbește și de dreptul consilierului județean de a participa la ședința 
organizată fizic prin intermediul mijloacelor electronice, așa cum prevede Codul 
Administrativ, repet. Nu este o sugestie a mea, pur și simplu, este un subiect adus în 
discuția dumneavoastră dintr-o reglementare pe care s-a bazat și inițiatorul 
proiectului de hotărâre. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 

 Bun și cum putem să... 
 Vă rog, doamna Sfîrloagă! 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 De fapt voiam să adaug la ceea ce a spus colegul meu, noi am avut discuții în 
comisie. Din punctul meu de vedere, participarea online ar trebui să fie o excepție. 
Este normal, participarea fizică la ședință ar trebui să fie normalitate și atunci, exact 
cum am vorbit și în comisie, se pare totuși că este o scăpare a legiuitorului și poate ar 
trebui totuși să intervenim în așa fel încât legiuitorul să rezolve această problemă. 
 Noi să facem hotărârea așa cum considerăm, dar să avem în vedere să 
intervenim și pe lângă colegii noștri din Camera Deputaților și din Senat în așa fel 
încât să se rezolve această problemă, pentru că mai intervine de fapt și problema 
votului secret. Cum votează cineva care este în online, când este vorba de vot secret? 
 
 Dna Adina Elena Chițu 
 Prin aplicația electronică se poate vota secret. 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 Da, dar prin aplicația electronică administratorul va ști întotdeauna cum ai 
votat. 
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 Dna Adina Elena Chițu 
 Nu este adevărat. În aplicația ZOOM se votează... este secret votul și nu 
apare cine anume votează, nu spune decât câte persoane votează, dar nu se știe 
persoana, nici măcar administratorul de sistem. 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Depinde și de aplicația pe care o folosim. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Ori folosim o aplicație de acest gen, ori mergem pe textul pe care l-ați 
prezentat. Avem aici în alineatul (6) al articolului 50 specificat faptul că „votul secret 
se exercită în cadrul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor 
județeni”, numai când se participă fizic și atunci se ține vot secret. Și în felul acesta 
nu avem niciun fel de discuție, adică poate această normă să rămână și nu 
întâmplător a fost trecut aici. 
 Dar revin la ceea ce spuneam. Cred că trebuie să corelăm aceste dispoziții 
legale și să nu putem să ignorăm această voință a legiuitorului, sigur poate că nu și-a 
dat seama de consecințele în practică ale unei astfel de reglementări în momentul în 
care a inclus-o în Cod, dar ea există în acest moment și nu putem să ne abatem de la 
ea. Încă o dată, vorbim de un drept care implică obligație corelativă a autorității 
publice. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dar putem să completăm acum sau...? 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Sigur. Am făcut amendamente și dumneavoastră să le supuneți atenției. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La articolul 18 alineatul (4) propun... se spune „ședințele se pot desfășura cu 
participarea fizică a consilierilor sau în sistem online prin utilizarea oricăror aplicații 
electronice comunicate în documentul de convocare”. Eu aici, în primul rând, v-aș 
recomanda să trecem „aplicației electronice comunicate”, pentru că este una singură. 
Legiuitorul vorbește la modul general și ne dă nouă posibilitatea să optăm pentru 
aplicația pe care o considerăm noi, dar aplicația este una pe care o comunicăm în 
documentul de convocare. Deci să rămână la singular și nu aplicațiile... oricăror 
aplicații electronice, ci „aplicației electronice”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 O clipă, vă rog! 
 Supun pe rând amendamentele.  
 Acesta este primul. Dacă sunt observații pe el, vă rog să interveniți când 
suntem pe el, dacă nu... după aceea nu mai are rost să mai... 
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 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Îmi cer scuze, dar nu putem să le votăm pe toate o dată, cred că ar trebui... 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Da, pe rând. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Le votăm pe rând, doar am vrut să le numerotez cumva, acesta este 
amendamentul nr. 1 și dacă sunt observații din sală  să spunem acum, dacă nu... 
 

Dl Mihai Cristian Neagu 
 Îl votăm? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Îl votăm acum sau vreți să le auziți pe toate? Acum. 
 Cine este pentru amendamentul nr. 1? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog, domnul Apostolache! 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Tot la alineatul (4) să completăm cu „se consideră prezenți la ședință și 
consilierii județeni care participă prin utilizarea aplicației electronice comunicată în 
documentul de convocare”. Deci tot aici la acest alineat este o continuare practic a... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și îl considerăm alt amendament sau...? Da. 
 Dacă sunt observații la completarea aceasta,  la amendamentul acesta? Nu 
sunt. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La articoul 22 alineatul (3) spune „participarea membrilor comisiei la 
ședințele acesteia este obligatorie, prezența consilierilor în cadrul ședințelor 
desfășurate în sistem online va fi făcută prin apel nominal”. Eu recomand aici să 
trecem „prezența consilierilor care utilizează aplicația electronică comunicată în 
documentul de convocare va fi făcută prin apel nominal de către secretarul comisiei”. 
Pentru că aici rezolvăm ambele probleme: și când este ședință online și când este 
ședință cu participare... când consilierul participă online la ședința organizată fizic. 
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 Dna Adina Elena Chițu 
 Nu semnează de prezență? În momentul în care participă fizic... În momentul 
în care particip fizic semnez. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Este deja prevăzut. 
 
 Dna Adina Elena Chițu 
 Vă spun că alineatul se referă doar la acel... 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Semnătura fizică este deja prevăzută în regulament. Noi completăm acum 
pentru participarea online. 
 Acolo vorbește... acestea se pot desfășura cu participare sau în sistem online. 
Eu spun „prezența consilierilor care utilizează mijloace...”, pentru că dacă eu spun 
„în sistem online” eu mă refer fie la ședința organizată fizic, fie la ședința online. 
Asta încerc să vă explic. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă sunt observații? 
 Dacă nu, cine este pentru amendamentul nr. 3? 
 Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Vă rog! 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La articolul 24, spune: „votul în comisie este de regulă deschis în cadrul 
ședințelor desfășurate în sistem online”, iarăși să înlocuim: „în cazul consilierilor 
județeni care utilizează aplicația electronică comunicată în documentul de convocare, 
aceștia votează prin apel nominal efectuat de secretarul comisiei” și textul curge... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La articolul 44, alineatele (1) și (2), avem: „prezența consilierilor în cazul 
ședințelor desfășurate online...” , să spunem aici: „prezența consilierilor județeni care 
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utilizează aplicația electronică comunicată în documentul de convocare va fi făcută 
prin apel nominal...”, exact cum am spus și mai devreme.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 Mulțumesc. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La alineatul (2): „ședințele Consiliului județean sunt publice, acestea se pot 
desfășura cu participarea fizică sau în sistem online”. Aici, să folosim singularul – 
„aplicației electronice” și nu „oricăror aplicații electronice”. „Aplicației electronice 
comunicată în documentul de convocare”, situația valabilă și pentru comisiile de 
specialitate și, de asemenea, să completăm cu: „se consideră prezenți la ședință și 
consilierii județeni care participă prin utilizarea aplicației electronice comunicată în 
documentul de convocare”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Este corect. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 Mulțumesc. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La articolul 45, litera d), aici, la teza a doua: „în cazul ședințelor desfășurate 
în sistem online” să înlocuim - „consilierul județean care utilizează aplicația 
electronică comunicată în documentul de convocare voteză prin apel nominal 
efectuat de președintele Consiliului județean”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Observații? Nu. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Și mai am la articolul 50, alineatul (6), aici se spune că:  „votul consilierului 
județean este individual și poate fi deschis sau secret, votul secret se exercită în 
cadrul ședințelor defășurate cu participarea fizică a consilierilor județeni”. 
 V-aș recomanda să spunem că: „votul secret se exercită prin participarea 
fizică a consilierilor județeni”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Deși există aplicații...  
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 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Stați puțin, atunci nu-i îngrădim dreptul... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Atunci îi îngrădim,  nu putem să le mai facem... 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Atunci le luăm dreptul prevăzut de Codul administrativ celor care participă în 
sistem online. 

 
Dl Mihai Cristian Apostolache 

 Nu, la vot secret vorbesc. 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 La vot secret. Le luăm dreptul de a vota. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Putem să completăm... 
 Se poate și secret online. 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Da. Cei de la Ploiești au o aplicație... 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Noi la acest moment nu avem aplicația... dar, ca să pot să reglementez ceva 
trebuie să am acel lucru la dispoziție. Cum apreciați. Noi ne raportăm deocamdată la 
situația existentă. 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Mihai, dacă aprobăm  în felul propus de tine, asta înseamnă că o să încălcăm 
drepturile celor care participă online de a vota. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Eu sunt de acord. Ideea este că, la momentul în care, să spunem va fi ședință 
în care trebuie votat online și cineva a intrat online la ședința respectivă și cere să 
voteze secret, iar Consiliul județean nu are cum să-i pună la dispoziție la acel 
moment să voteze secret. Ce facem în situația aceasta? Că în acest moment, repet, în 
situația în care ne aflăm, nu are la acest moment o aplicație. 
  
 Dna Adina Elena Chițu 
 Dar în aplicația ZOOM se poate vota secret, pe care o folosim la acest 
moment pentru... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punem administrator și după acea vedem noi ce facem. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Eu nu am niciun fel de problemă, putem să eliminăm acest alineat... 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nu, este mai bine să rămână să putem să votăm online secret. Până la urmă 
stabilim regulamentul acuma, vom găsi noi o aplicație mai criptată decât cea a 
Ploieștiului. 
 Este Ok? 
 Nu este condiționat regulamentul de a avea aplicația. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Bun, atunci scoatem acest alineat. Este practic o completare, nu? La cel... 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Da. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Dacă îl scoatem nu ne afectează cu nimic. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Există prevedere cum votează acela online? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ce înseamnă? 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Există prevedere dacă eliminăm această problemă... completarea, cum 
votează cel din online? 
 
 Dna Adina Elena Chițu 
 În votul online primești un buletin de vot... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul consilier Enescu cred că a sesizat corect. Mai avem un articol în care 
se explicită modalitatea de exercitare a votului secret, când este cu participare fizică, 
venim și spunem că se taie sau se încercuiește poziția, când este în online va trebui 
acel articol completat cu modalitatea cum se face în online votul secret și atunci ar 
trebui să ne ducem corelativ la acel articol și votul secret exercitat în aplicația online 
se va exercita cum spune aplicația respectivă, că dacă schimbăm o aplicație cu alta și 
are o altă modalitate nu avem cum să le prevedem pe toate și atunci corespunzător 
modalității puse la dispoziție de către aplicația... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Domnul Apostolache? 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul primar vrea să... 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Domnul Calotă, vă rog! 
 

 Dl Emil Calotă 
 Totdeauna dialogul între generații este bine venit, mai ales că dezbaterea 
acesta... Eu salut în primul rând faptul că preocuparea este să completăm 
regulamentul de organizare și funcționare cu modalitatea de vot online, pentru că ea 
nu a existat în forma originară a regulamentului, iar, aici, pentru că așa cum spunea 
domnul consilier Apostolache, nu avem deocamdată dotarea necesară să știm, nici 
aplicația informatică și nici dispozitivul ca să detaliem votul secret online, îl rugam, 
trecând prin toate celelalte articole, să utilizăm celebra sintagmă pe care dreptul 
românesc o folosește în astfel de situații cu „de regulă”- „Votul secret se exercită de 
regulă în cadrul ședințelor desfășurate cu participarea fizică”. Și atunci lăsăm loc, la 
momentul la care avem toate elementele, să venim cu completarea pe detalii cum 
votăm online. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Să lăsăm totuși expertul... 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Ori introducem „de regulă”, ori scoatem de tot propunerea făcută. 
 Eu nu obișnuiesc să trec „de regulă” și întotdeauna când aduci completări de 
genul acesta sau „prin excepție de la”, practic ai desființat întreg textul. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Formulați... 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Doamna secretar? 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Părerea mea, ca urmare a modificărilor propuse de dumneavoastră, ar fi că 
mai bine renunțăm la acest moment la această prevedere și, în momentul în care 
achiziționăm o aplicație, vedem care este sistemul de vot, intrăm cu proiect nou de 
modificare și completare cu procedura de vot, să acoperim și pe partea de vot secret. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Este mai bine așa? 
 Nu puteți să folosiți un termen general? 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Păi dacă punem vot secret va fi rolul aplicației după aceea să îndeplinească... 
Deci îl putem aproba cu vot secret și apoi aplicația își face treaba. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Fără să detaliem cum... 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Exact. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 ... cum funcționează aplicația. 
  
 Dna Adina Elena Chițu 
 Am mai avut un articol în care spune cum se exercită votul secret, asta 
spunea domnul Tudone mai devreme și atunci trebuie corelat și cu articolul celălalt. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Deci la alineatul (6), prima teză - „votul consilierilor județeni este individual 
și poate fi deschis sau secret”. Ceea ce vorbim noi acum ne raportăm la a doua teză: 
„votul secret se exercită în cadrul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a 
consilierilor județeni”. Și atunci să scoatem a doua... 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Putem spune: votul secret se exercită conform articolului 52, unde 
reglementează în regulament participarea... votul în cazul  participării fizice, sau 
conform aplicației electronice utilizate, și atunci am acoperit și treaba acesta. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Am acoperit și una și alta. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Votul secret se exercită conform articolului 52 din prezentul regulament, 
precum și conform modalității aplicației electronice utilizate. 
 Dacă considerați acoperitor, putem merge pe varianta acesta. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Sigur, aici... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Să-l lăsăm pe domnul Apostolache, să formuleze. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 A formulat domnul Tudone. Ar trebui să puneți în dreptul dumnealui 
amendamentul. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Cine este pentru amendamentul domnului Tudone? Împotrivă? Abțineri? 
Mulțumesc. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Mulțumesc și eu. Atât am avut de spus. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Asta înseamnă că supun la vot proiectul de hotărâre cu toate amendamentele 
aprobate, amendamentele domnului Apostolache și amendamentul domnului 
Tudone. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Putem să trecem atunci la punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea „Plopeni 
Industrial Parc” S.A.. 
 Observații? 
 Vă rog! 
 
 Dl Lorin Gabriel Tudoran 
 Vă rog să se consemneze, domnul președinte, și vă mulțumesc, că nu particip 
la vot la acest punct 8 de pe ordinea de zi. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mai este cineva? Nu. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 Mulțumesc. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru”. (Domnul consilier județean Tudoran Lorin Gabriel nu a participat la 
vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității 
de reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la 
Societatea ,,Brazi Industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Teju Sorin și 
desemnarea unei alte persoane în această calitate. 
 Vă rog, propuneri! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnule președinte, grupul PNL îl propune pe domnul consilier județean 
Răzvan Constantin. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă sunt alte propuneri? Nu sunt. 
 Supun la vot propunerea domnului Tudone. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
  

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  

 
 



18 
 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de 
organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova - aparat propriu, asistenți maternali profesioniști și asistenți 
personali profesioniști. 
 Observații? Nu sunt. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
  

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
oportunitate pentru realizarea proiectului „Aplicație on-line integrată pentru 
promovarea județului Prahova – N.O.I. – NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în 
județul Prahova”. Observații?  
 Doamna Vasile, vreți să spuneți ceva? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Acest proiect N.O.I. care este „NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE” este 
aprobat de către dumneavoastră, domnilor consilieri, încă din decembrie 2020, așa că 
aste al nostru. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Alte observații? Nu sunt. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. 
   

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru” și o „abținere” (Domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian).  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Stafful consemnați! 
 Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind revizuirea „Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027”. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
   

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a 
indicatorilor tehnico-economici și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean 
Prahova referitoare la proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești”. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
domnului Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, pentru a 
vota aprobarea Sudiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a 
Strategiei de Tarifare, precum și a cofinanțării obiectivului de investiții/investițiilor 
aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Prahova” în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”. 
 
 Dna Elena Iuliana Dosaru 
 Domnule președinte, la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nici eu. 
 Supun la vot.  
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
   

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru” (Domnul președinte, Dumitrescu Iulian și doamna consilier județean 
Dosaru Elena Iuliana nu au participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate și asigurarea cofinanțării pentru contractul: „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”. 
 Dacă sunt observații? 
 
 Dna Elena Iuliana Dosaru 
 Domnule președinte, nici la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nici eu. 
 La cât a ajuns proiectul, domnul director? 
 
 Dl Dorin Ilian Lețea 
 581 milioane. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
  La 581 milioane de Euro, nu? 
 
 Dl Dorin Ilian Lețea 
 Fără TVA. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 L-am tot... a fost actualizat, acuma știe toată lumea ce probleme sunt cu... pe 
piață, dar cred că este acoperitor și este un proiect foarte bine făcut.  
 Cred că ați plecat... de la ce sumă prima dată când am... 
 
 Dl Dorin Ilian Lețea 
 De la 361. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și am ajuns la o sumă destul de bună și după lupte destul de grele.  
 Dar acum suntem la vot. 
 Supun la vot.  
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
   

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru” (Domnul președinte, Dumitrescu Iulian și doamna consilier județean 
Dosaru Elena Iuliana nu au participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a 
sectorului de drum județean DJ 102B, situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Drajna, proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului 
Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Drajna. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 Mulțumesc. 
  

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 17 - Diverse. 
 Vă rog, domnul Apostolache!  
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnule președinte, stimați colegi! 
 După o discuție avută cu colegul meu Iuliu Dan, consilier local în cadrul 
Consiliului local Brazi, am propus Consiliului județean includerea Conacului 
Nicolau în Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului, în vederea restaurării și 
punerii în valoare a acestui obiectiv și grație susținerii dumneavoastră propunerea a 
fost aprobată. 
 Astăzi vreau să vă invit să încercăm să ducem mai departe acest demers și 
trebuie să știți că în ședința de astăzi a Consiliului local Brazi s-a aprobat 
documentația pentru realizarea proiectului amintit și ea a fost comunicată și 
Consiliului județean Prahova.  
 Vreau să spun că nu se ajungea în această fază a proiectului dacă nu exista 
implicarea doamnei Anna Maria Vasile, administratorul public al județului, care a 



21 
 

comunicat permanent cu autoritățile locale din Brazi și le-a sprijinit în realizarea 
acestei documentații și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc. 
 
 Dar, pentru a avea garanția că proiectul se realizează, propun totuși să facem 
o asociere a Consiliului județean cu Comuna Brazi pentru ca acest proiect să fie 
totuși depus pentru atragerea de fonduri europene. 
 Aceasta este recomandarea și sugestia mea. Sunt convins că dacă ne 
implicăm în continuare demersul se va concretiza și vom avea intr-adevăr un Conac 
restaurat și pus în valoare cât mai repede posibil. 
 Mulțumesc. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Este în regulă. 
 Alte observații? 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Doamna Anna Vasile dacă vrea să spună ceva legat de evoluția acestui 
proiect? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Singurul lucru pe care vreau să-l fac, o mențiune, dacă îmi permiteți...  
 În momentul de față, nu știu care va fi varianta în care se poate finanța, în 
sensul că dacă va putea să fie preluat, astfel încât să-l facă UAT-ul, că nu știm exact 
Axa de finanțare și  nu știm ce va finanța. Așa că parteneriatul... cred că ar trebui să 
așteptăm până când găsim surse de finanțare, să vedem dacă este parteneriat cu 
UAT-ul sau dacă depune UAT-ul. Este adevărat că va avea însă toată susținerea 
pentru acest proiect. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 ... Braziul este bogat. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Noi nu avem nicio problemă să facem parteneriat, să facem SF-ul, adică 
putem să facem rapid asta, dar având în vedere că este vorba de Brazi și ei au ceva 
bani în buget, cred că... 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul președinte, eu nu insist întâmplător legat de acest obiectiv extrem de 
important, pentru că SF-uri se fac din 2009 la Brazi, să știți... pentru această 
investiție și nu mai vreau să avem făcute documentații și să rămână în sertare. 
Interesul este chiar să se realizeze acest obiectiv și de aceea am făcut apel la 
dumneavoastră și la instituția Consiliului județean să ne implicăm, astfel încât să 
găsim o modalitate de finanțare pentru ca obiectivul să se concretizeze. Nu vorbesc 
doar de dragul de a vorbi, știu realitatea din teren, sunt și niște rapoarte ale Curții de 
Conturi care amintesc lucrurile acestea... Nu vreau să intru în detalii aici, vreau doar 
ca să se concretizeze acest obiectiv. 
 Mulțumesc. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă mai sunt alte observații? 
 Dacă nu mai sunt... Săptămâna viitoare, așa cum i-am promis domnului 
Enescu, o să avem o ședință extraordinară, în care să discutăm repartizările de cote și 
sper să mai avem și alte ședințe extraordinare... acuma că am reglementat 
modalitatea, suntem toți puțin mai relaxați. 
 Vă urez un wekend plăcut, că după aceea se cam termină cu sărbătorile și mai 
avem până la alte sărbători! 
 Numai bine și toate bune! 
 

Ședința s-a încheiat la ora 15:45. 
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