ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 31 mai 2022, ora 10,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 230 din
25.05.2022, modificată prin Dispoziția nr. 232 din 27.05.2022, a președintelui
Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnul Dumitrescu Iulian, președintele
Consiliului județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și Apostol Constantin-Cristian,
vicepreședinții Consiliului județean Prahova și următorii 34 consilieri județeni: Andrei
Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Bercea Raluca-Mihaela,
Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin
Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina,
Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu
Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea
Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Niculcea Nicolae, Papuc
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Sfîrloagă Ludmila, Teju
Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
Doamna consilier județean Băzăvan Ionela-Daniela și domnii consilieri
județeni Neagu Mihai-Cristian și Samoilă Nicolae au participat la lucrările ședinței
Consiliului Județean Prahova, prin mijloace electronice de comunicare, în
conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și
cu art. 44 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Prahova, 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 Anna
Maria Vasile, administratorul public al Județului Prahova; dna Alina Georgiana Tincă,
directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; dl Daniel
Minculescu, directorul executiv al Direcției Tehnice; dna Eliza Grecu, șeful
Serviciului financiar contabilitate din cadrul Direcției Economice; dna Mihaela Irina
Iamandi, directorul executiv al Direcției Patrimoniu; 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 Mihai Dumitrache, managerul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie
Prahova; dl Mihai George Claudiu Dosaru, managerul interimar al Centrului Județean
de Cultură Prahova; dl Nicolae Tudoroiu, șeful Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ,,Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova; dl Ion Enache, primarul comunei
Călugăreni; dna Ioana Neagu, primarul comunei Valea Călugărească; dl Vasile Ailene,
președintele Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești și reprezentanții presei.
De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dl Bogdan
Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești și dna Ioana Carmen
Ilie, directorul general al Direcției Județene de Pază Prahova.
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Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat, vă rog!
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Bună ziua, stimați colegi!
Ne întâlnim în ședință ordinară, la o oră matinală. Să îmi spuneți, după, dacă
este mai ok ora asta sau să rămânem tot cu ora 16 sau 18.
Avem o ordine de zi destul de simplă, care nu cred că necesită multe
dezbateri, dar rămâne de văzut asta.
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
„pentru”, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean
Prahova din data de 28 aprilie 2022.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului Județean Prahova din data de 09 mai 2022.
3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului Județean Prahova din data de 11 mai 2022.
4. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a
Consiliului Județean Prahova din data de 19 mai 2022.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a
bugetului propriu al județului Prahova și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea
Consiliului județean Prahova pe anul 2021- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
6. Proiect de hotărâre privind 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.
7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu unele localități
din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu municipiul
Ploiești, în vederea realizării obiectivului „Lucrări de relocare pepinieră” - inițiat de
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 167/28.11.2018 privind participarea Județului Prahova la cofinanțarea
proiectului „Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural Medieval al
2

fostului Schit Lespezi” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 4 și nr. 6.
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum
județean DJ 205G, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cornu, proprietate
publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în
administrarea Consiliului Local al Comunei Cornu - inițiat de domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de
interes județean pe anul 2022 și a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului Județului Prahova alocate pentru activități
nonprofit de interes județean pe anul 2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2018 - inițiat de domnul Dumitru
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr.
58/2021 a Consiliului Județean Prahova privind validarea componenței nominale a
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova - inițiat de domnul
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții
și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Prahova, urmare a reorganizării activității de specialitate - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul
Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele
Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 235/2021 - inițiat de domnul Constantin
Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reparația
capitală a Sălii Mici a Casei Raionale de Cultură „Ion Ungureanu”” propus de Raionul
Călărași din Republica Moldova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte
al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Amenajarea
terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din Orașul Cimișlia”
propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova - inițiat de domnul Dumitru
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reparația
capitală a acoperișului la Școala de Arte Glodeni, raionul Glodeni” propus de Raionul
Glodeni din Republica Moldova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte
al Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Lucrări de
reparație capitală pentru amplasarea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală în
cadrul IMSP Centrul de Sănătate Leova” propus de Raionul Leova din Republica
Moldova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean
Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
21. Diverse.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Primele puncte, sunt aprobări ale Proceselor-Verbale.
Punctul nr. 1 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Prahova din data de 28 aprilie 2022.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 09 mai 2022.
Cine este pentru?
Membrii Consiliului județean Prahova Prahova au fost de acord cu 37
voturi „pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 11 mai 2022.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 4 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 19 mai 2022.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
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Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Am avut, practic, doar trei ședințe extraordinare.
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuție a bugetului propriu al județului Prahova și a bugetelor instituțiilor de sub
autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2021.
Dacă sunt observații?
Dna Raluca Mihaela Bercea
Domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
Dna Raluca Mihaela Bercea
La proiectele de hotărâri nr. 5 și nr. 6, nu particip la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă mulțumesc.
Dacă mai sunt alte persoane care nu participă la vot?
Nu sunt.
Observații? Nu sunt.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
„pentru”.
vot).

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela, nu a participat la

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 6 - 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?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.
vot).

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela, nu a participat la

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu
unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public.
În urma solicitărilor formulate de către reprezentanții primăriilor
localităților Călugăreni și Valea Călugărească, avem acest proiect de hotărâre.
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Dacă sunt observații? Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu
municipiul Ploiești, în vederea realizării obiectivului „Lucrări de relocare pepinieră” inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Consiliul Județean Prahova are ca obiectiv înființarea unui Complex integrat
de servicii de asistență medicală de urgență accesibil pentru cei aproximativ 800.000
de locuitori ai județului, în care toate specialitățile să fie grupate într-o singură locație.
Pentru realizarea acestui obiectiv, respectarea normelor de protecție sanitară, precum
și asigurarea locurilor de parcare, este necesar să se transfere un teren de aproximativ
15 ha din proprietatea publică a municipiului Ploiești în domeniul public al județului
Prahova. Pe această suprafața, se afla pepiniera ce aparține SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești.
Doar 15 ha, aveau acolo?
Dl Dumitru Tudone
Pentru a putea fi finalizată procedura de preluare și a se încheia protocolul
de preluare, este necesară asigurarea decontării cheltuielilor cu ocazia relocării
pepinierii, fapt pentru care am demarat acest parteneriat, urmând să fie aprobat și în
consiliul local și să se deruleze procedura de decontare a cheltuielilor efective de
relocare, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Nica!
Dl Bogdan Cristian Nica
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Și aceste 15 ha, ne ajung ca să mutăm toate...?
Dl Bogdan Cristian Nica
Da, domnul președinte.
În principiu, Spitalul, toate secțiile care sunt împrăștiate prin oraș ar trebui
să se poată așeza pe vreo 4 ha, cu tot cu spațiile aferente, administrative și așa mai
departe. Vreo 2-3 ha, căi de acces și parcare, și restul ar fi locuințele pentru medici și
celelalte facilități, cum ar fi: pista pentru elicopter (heliportul), terminalul de
ambulanțe și așa mai departe - deci undeva la 15 ha. Eu zic că o clădire care nu trebuie
să fie foarte înaltă, noi așa am gândit-o împreună cu consultanții, pentru că o clădire
foarte înaltă înseamnă multe lifturi și în România lifturile funcționează prost și se
strică, și atunci, 2-3 etaje ar trebui să fie suficient. Plus că și evacuarea în caz de
incendiu e mult mai simplă la 2-3 etaje, decât la 7-8 etaje. Modern nu se mai fac spitale
cu mai multe etaje nicăieri în lume, decât poate, știu eu, în New York, unde nu au loc.
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Dar nu ne comparăm cu ei și atunci, gândirea e la un spital care este destul de întins,
pe modelul pieptene. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că secțiile, în principiu, au
cam același aspect, diferă dotarea. Normal că la neurochirurgie, față de interne, sunt
alte dotări. Dar ca structură de paturi, secțiile sunt destul de împrăștiate, pentru că nu
se mai construiesc spitale cu 6-8 paturi, se fac spitale cu un pat sau două paturi în
salon. Și atunci, evident, că și suprafața desfășurată, construită, este mult mai mare
decât actuala suprafață a spitalului.
Noi intenționăm, și dacă structura aceasta se construiește, să
recompartimentăm și secțiile renovate, adică să nu mai fie 6 paturi în salon, să fie mai
puțin, în sediul care e renovat.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Dl Bogdan Cristian Nica
Cu plăcere.
Dl Iulian Dumitrescu
De ce pieptene? Am colegi în țară care și-au făcut..., sau sunt județe în țară
care și-au făcut studii de fezabilitate și au făcut un Spital monobloc. Un spital
monobloc te duce la 500-700 milioane euro. Și am avut discuția aceasta și am spus:
ok, nu știu dacă o să avem 500 milioane, o să avem 700 milioane. Banii, probabil, din
PNNR o să avem vreo 50 milioane, probabil, din PODD, din septembrie, alți bani și
tot așa și atunci e o idee corectă. Decât să te apuci să bagi 100 milioane, să faci vreo
clădire și să te uiți la ea, și după aceea să mai aștepți alți bani, faci un modul și muți
tot ce e la Boldescu, îl muți în zona aceea. După aceea, mai faci un modul și muți tot
ce e la Movila. În funcție de banii pe care îi ai. Adică e mult mai flexibilă și mult mai
corectă abordarea asta, decât să fac o clădire de 500-700 milioane, mă apuc și fac
clădirea cu 100 milioane, după care mai stau, poate un an, doi, trei, sau alt exercițiu
financiar, pentru dotare sau pentru lucruri care se fac în interior, în timpul acesta s-ar
degrada. Adică e mult mai flexibilă și pentru asta am tot întârziat cu studiul de
fezabilitate, cu lansarea lui, tocmai pentru motivul acesta: ca să avem un studiu care
să ne permită să nu ne..., nu să nu ne batem joc de bani, pentru că nu acesta este
cuvântul potrivit, dar totuși să fim mult mai eficienți decât multe alte județe.
Sunt multe județe care și-au făcut monobloc: P+7, P+8, habar nu am, cu
toate secțiile acolo, dar și costul este de 700 milioane. Ce face dacă are doar 100? Dacă
poate să acceseze doar 100. Păi face de 100 și după aceea se uită probabil la clădire.
Noi nu vrem să facem așa, vrem să facem mult mai flexibil și mult mai corect.
Dacă sunt alte observații pe subiect?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Prahova nr. 167/28.11.2018 privind participarea Județului Prahova la
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cofinanțarea proiectului „Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural
Medieval al fostului Schit Lespezi.”
Parohia Schit Lespezi, aparținătoare Protoieriei Câmpina.
Dacă sunt observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a
sectorului de drum județean DJ 205G, situat pe teritoriul administrativ al comunei
Cornu, proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean
Prahova în administrarea Consiliului Local al Comunei Cornu.
Dacă sunt observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități
nonprofit de interes județean pe anul 2022 și a Ghidurilor solicitantului privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Prahova alocate pentru
activități nonprofit de interes județean pe anul 2022.
Dacă sunt observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2018.
Observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
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Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale
Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului Județean Prahova privind validarea componenței
nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova.
Dacă sunt observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul
Județean de Istorie și Arheologie Prahova, urmare a reorganizării activității de
specialitate.
Dacă sunt observații?
Avem aici, desființarea Muzeului Sătesc Sângeru și redistribuirea celor 3
posturi - doi paznici și un îngrijitor la Muzeul ,,Conacul Bellu” și Foișor Bellu-Urlați
și înființarea expoziției permanente de sit la Drajna de Sus pentru punerea în valoare
a celor mai spectaculoase părți ale Castrului roman de la Drajna de Sus și a inventarului
arheologic descoperit până în prezent.
Observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții
pentru Centrul Județean de Cultură Prahova.
Observații?
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 235/2021 - inițiat de domnul
Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.
Observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi
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Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului
„Reparația capitală a Sălii Mici a Casei Raionale de Cultură „Ion Ungureanu”” propus
de Raionul Călărași din Republica Moldova.
Vă rog, doamna Sfîrloagă!
Dna Ludmila Sfîrloagă
În primul rând, doresc, în numele colegilor mei, să mulțumesc pe această
cale, pentru continuarea bunelor relații cu Raioanele cu care suntem înfrățiți, din
Republica Moldova.
Poate reușim să dublăm suma. Asta pentru că tot suntem în competiție cu
Județul Iași, care are 1 milion anul acesta în buget, propus pentru Raioanele înfrățite.
Și datorită colegului meu, care insistă, vrem să vă spunem că această oră,
pentru susținerea ședințelor, este foarte bună, pentru că suntem toți în armonie. Nu am
reușit să găsim nimic până la ora aceasta.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Văd că domnul Tudone a inițiat acest proiect de hotărâre.
Probabil ați văzut Călărași și e puțină nostalgie...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Călărași, este primul. Mai sunt încă trei.
Dl Iulian Dumitrescu
Dacă sunt alte observații?
Am reținut și ce ați spus dumneavoastră și sigur nu putem să ne lăsăm totuși
sub Iași. Până la urmă, noi, suntem Prahova.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Pe primul loc.
Dl Iulian Dumitrescu
Da.
Dacă sunt alte observații?
Domnul Tudone, ați reținut și chestia asta: ,,Că nu putem să ne lăsăm sub
Iași, în raport cu Raionul Călărași”, bine?
Aici e vorba de Raionul Călarași, sau pentru toate Raioanele are atât?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Noi avem 7 înfrățiri și în cele 7 putem să facem investiții, conform legii.
Acum sunt 4, mai sunt încă 3, care suferă la ora aceasta...
Dl Iulian Dumitrescu
Câte Raioane sunt acolo?
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Dna Ludmila Sfîrloagă
39.
Dl Iulian Dumitrescu
De ce ne-am înfrățit doar cu 7?
Dna Ludmila Sfîrloagă
...din punctul acesta de vedere chiar nu putem să fim...
Dl Iulian Dumitrescu
Trebuie să punem și noi, măcar vreo 3, totuși.
Să se ocupe domnul Enescu, că știu că are...
Dacă sunt alte observații, dacă nu, supun la vot proiectul.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului
„Amenajarea terenului adiacent al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din Orașul
Cimișlia” propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova.
Dacă sunt observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului
„Reparația capitală a acoperișului la Școala de Arte Glodeni, raionul Glodeni” propus
de Raionul Glodeni din Republica Moldova.
Sunt probleme cu toate acoperișurile…?
Reparația capitală a acoperișului la Școala de Arte Glodeni, raionul Glodeni.
Observații?
Domnul Ciolac?
Dl Dan Ciolac
Nu.
Dl Iulian Dumitrescu
E totul ok.
Dl Dan Ciolac
Am fost și eu…
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Dl Iulian Dumitrescu
De câte ori ați fost?
Dl Dan Ciolac
De două ori am fost.
Dna Ludmila Sfîrloagă
De câte ori a vrut.
Dl Iulian Dumitrescu
Dar de câte ori ați vrut?
Dl Dan Ciolac
De două ori.
Dl Iulian Dumitrescu
Să mai mergeți, da?
Dacă sunt alte observații?
Nu sunt.
Cine este pentru?
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului
„Lucrări de reparație capitală pentru amplasarea Centrului Comunitar de Sănătate
Mintală în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Leova” propus de Raionul Leova din
Republica Moldova – inițiat tot de domnul Dumitru Tudone.
Dacă sunt observații?
E cineva dintre consilieri care nu a fost, că ar trebui totuși să...?
Ar trebui să mai organizăm, după ce se potolesc necazurile de la graniță.
Totuși, până la urmă, și votează, și nu a existat niciodată o opoziție vizavi
de tot ce s-a propus pentru Raioanele din Republica Moldova și cred că ar fi bine și să
vadă oamenii cu ochii lor, cât de greu sau cât de amărâți sunt cei de acolo.
Dl Dumitru Tudone
Recepția investițiilor, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Da.
La recepție, o să ne reprezinte...
Dna Ioana Mădălina Lupea
...amplasamentului, nu la recepție.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, mai bine înainte...
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Să se termine necazul de la granița lor și după aceea, probabil, putem să
mergem liniștiți.
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
„pentru”.

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi

Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Ar mai fi ceva pe ordinea de zi?
Diverse?
Nu.
Dacă nu mai sunt nici ,,diverse”, vă mulțumesc.
Mâine, este 1 Iunie, ziua copilului. La mulți ani, tuturor copiilor! Să ne
trăiască, să fie sănătoși și să trăiască în pace, armonie și în bunăstare, în țara asta.
Vă urez o zi bună și spor la treabă, că totuși ziua de abia a început, nu s-a
terminat.
Mulțumesc. La revedere!
Ședința s-a încheiat la ora 10:30.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu
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