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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 30 iunie 2022, ora 16,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 293 din 
24.06.2022, 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 33 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, 
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, 
Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, 
Dumitrașcu Sorin, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea 
Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Niculcea Nicolae, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian și Tudoran Lorin-Gabriel. 

Doamnele consilier județean: Chițu Adina-Elena, Dragna Florina Alina, 
Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela Magdalena și Sfîrloagă 
Ludmila și domnii consilieri județeni: Chelan Gabriel Bogdan, Enescu Rareș-Dan,  
Neagu Mihai-Cristian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Teju Sorin și Țaga 
Gabriel, 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 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 Direcției economice; dna Mihaela Irina 
Iamandi, directorul executiv al Direcției patrimoniu, dl Daniel Minculescu, directorul 
executiv al Direcției Tehnice și dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii 
invitați: dl Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției generale de 
asistență socială și protecția copilului Prahova; dl Adrian Oprea, șeful Structurii 
pentru probleme speciale Prahova; dl Mihai Dumitrache, managerul Muzeului 
Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dl Bogdan Petru Burghelea, managerul 
Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova; dl Florin Lucian Sicoie, managerul 
Muzeului Județean de Artă Prahova ,,Ion Ionescu Quintus” și reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dna Ioana Carmen 
Ilie, directorul general al Direcției Județene de Pază Prahova; dl Ion Stoica, 
directorul general al Societății ,,Brazi Industrial Parc” S.A.; dna Iaroslava Mihaela 
Moiceanu, consilier la Biroul sănătate, cultură, învățământ, mass media, sport-
tineret, ONG-uri, turism și dl Ovidiu Tănăsescu, cetățean al județului 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. 
 Bună ziua, stimați colegi! 
 Avem o ordine de zi cu 29 de puncte pe ordinea de zi, cu 3 puncte 
suplimentare. 
 Supun la vot suplimentarea ordinii de zi, cu cele 3 puncte. 
 Primul proiect, este - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situații de urgență Sud Muntenia”; 
 Al doilea, este - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului 
Prahova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în 
vederea achiziționării unor autovehicule hibrid noi; 
 Al treilea, este - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării 
unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de 
investiții de interes județean, cu modificările ulterioare. 
 Pentru că avem colegi care sunt online, o să întreb dacă este cineva 
„împotrivă”, dacă se „abține” cineva, și după aceea o să vă rog pe dumneavoastră să 
votați „pentru”. Și la dumnealor se presupune, dacă nu anunță că sunt „împotrivă” 
sau se „abțin”, că sunt „pentru”. 
 Cine este împotriva suplimentării ordinii de zi? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
Pentru? 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 
ordinii de zi cu 34 voturi „pentru”, după cum urmează: 
 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de urgență 
Sud Muntenia” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova la 
„Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea 
achiziționării unor autovehicule hibrid noi - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de 
interes județean, cu modificările ulterioare - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 
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  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot ordinea de zi, cu cele 3 puncte suplimentare. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 27 mai 2022. 
 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 31 mai 2022. 
 3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 09 iunie 2022. 
 4. 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. 
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 74/2022 referitoare la darea în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile proprietate publică a 
județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale din județul Prahova în perioada 2021-2027, a Planului operațional de acțiune 
în domeniul protecției Copilului în perioada 2021-2027 și a Planului operațional de 
acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a 
Persoanelor Vârstnice în perioada 2021-2027 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico - militare 
a Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisia nr. 6. 
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2022 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 9. 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 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul 
Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
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  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul 
Județean de Științele Naturii Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al 
Județului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Ploiești, str. 
Găgeni nr. 92, județul Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 14. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 
reprezentant al județului Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești a domnului consilier județean Constantin Răzvan Constantin și 
numirea unei alte persoane în această calitate - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 5 și nr. 6. 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și U.A.T. Județul 
Prahova prin Consiliul Județean Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 
 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 
public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 
privat în domeniul public al județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico -
economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico -
economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE PĂULEȘTI” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico -
economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE COMARNIC” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării principalilor indicatori 
tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE AZUGA-BUȘTENI” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 22. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu comuna 
Poiana Câmpina, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare rețea 
canalizare pluvială în comuna Poiana Câmpina” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 23. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu comuna 
Florești, în vederea realizării obiectivului „Execuție și proiectare canalizare menajeră 
dotată cu stație de clorinare și de pompare la Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, 
comuna Florești, Județul Prahova”  - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 24. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu Inspectoratul 
Județean de Poliție Prahova, în vederea achiziționării unor produse necesare pentru 
prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri pe raza județului 
Prahova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 3 al 
Hotărârii Consiliului Județean  nr. 268/25.11.2021 referitoare la retragerea Județului 
Prahova din calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul 
de Creștere Ploiești-Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situații de urgență Sud Muntenia” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova la 
„Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea 
achiziționării unor autovehicule hibrid noi - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de 
interes județean, cu modificările ulterioare - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
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 Dl Rareș Dan Enescu 
 Domnul președinte, dacă se poate, vă rog? 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Ați enunțat doar 3 puncte la ordinea de zi, suplimentare, dar am primit pe e-
mail, 4 puncte. 
 Nu suntem împotriva introducerii lor pe ordinea de zi, dar vă rog să se 
consemneze în Procesul-Verbal faptul că noi, consilierii PSD, nu vom participa la 
vot la aceste puncte suplimentare.  
 Nu am avut timp să le studiem, deloc. 
 Vă mulțumesc frumos. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 La acestea 3 sau la cel care ar fi trebuit să fie, dar nu este? 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 La acestea 3. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 La acestea 3. 
 Ok. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Am hotărât că, la toate suplimentarele să nu participăm la vot, pentru că nu 
am reușit să le studiem. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Da. Mulțumesc. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Vă mulțumesc și eu, domnul președinte. 
 Zi bună, tuturor! 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 
 Dl Alin Valentin Pințoiu 
 Bună ziua, domnul președinte! Sunt Alin Pințoiu. 
 Nici eu nu particip la punctele suplimentare. 
 Mulțumesc. 
  

Dl Iulian Dumitrescu 
 Bună ziua, domnul Pințoiu! 
 Acum, vreau să trec la ordinea de zi. 
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 Punctul nr. 1 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 27 mai 2022. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Prahova din data de 31 mai 2022. 
  Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 09 iunie 2022. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova 
pe anul 2022.  
 Observații?  
 Vă rog! 
 
 Dna Raluca Mihaela Bercea 
 Vă rog să consemnați că la acest proiect de hotărâre nu particip la vot.  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Dacă mai sunt și alți colegi care nu participă? 
 
 Dl Răzvan Constantin Constantin 
 Domnul președinte, de asemenea, nu particip nici la proiectul de hotărâre și 
nici la proiectele nr. 14 și nr. 23. Deci: nr. 4, nr. 14 și nr. 23. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Ok. Mulțumesc. 
 Dacă sunt voturi împotrivă? 
 Vă rog, domnul Tudone! 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Aș avea un amendament de formulat. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Aș dori să formulez un amendament, în sensul: a se suplimenta poziția cu 
sumele aferente finanțării proiectelor, conform Legii nr. 350, cu suma de 1,8 
milioane.  
 Și aș ruga-o pe doamna Dovîncă să ne identifice suma de 1,8 milioane, de 
unde urmează să întregim această poziție. 
 Au fost arătate mai multe intenții de interes pe acest aspect și consider că se 
impune suplimentarea poziției pentru a relua, a face o nouă sesiune de finanțare: 
Proiecte-ONG-uri. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Doamna Dovîncă! 
 
 Dna Maria Dovîncă 
 O să facem o analiză și probabil, într-o ședință, în ședința de rectificare 
viitoare vedem cum alocăm suma solicitată. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
  Deci vă rog frumos să-mi spuneți acum, o sumă. Am vorbit câteva poziții cu 
dumneavoastră, de unde pot fi luate, dacă nu, propun eu să luăm din poziția de la 
Brazi, 1,8 milioane și să dăm...  
 Ați mai spus 2-3 poziții, unde aveam ceva economii, și cred că puteți să vi le 
aduceți aminte, din memorie. Vă rog mult, acum, ca să putem produce efecte la 
această ședință. Calendarul durează 90 de zile. Dacă mai întârziem o lună de zile se 
termină anul și degeaba facem o nouă sesiune.  
 
 Dna Maria Dovîncă 
 Atunci, o să rectificăm de la poziția pe care ați amintit-o dumneavoastră, din 
lista de investiții... 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Care poziție? 
 
 Dna Maria Dovîncă 
 ...și rectificăm cu suma de la poziția: Achiziție imobile, din lista de investiții.  
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Cu suma de 1,8 milioane, da? 
 

 Dna Maria Dovîncă 
 Da. 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Mulțumesc. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 E ok? 
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 Dacă mai sunt alte comentarii pe subiectul acesta? Nu. 
 Supun la vot amendamentul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 32 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Bercea Raluca-Mihaela și domnul consilier 
județean Constantin Răzvan Constantin nu au participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 (Doamna consilier județean Bercea Raluca-Mihaela și domnul consilier 
județean Constantin Răzvan Constantin nu au participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 74/2022 referitoare la darea în administrarea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile proprietate 
publică a județului Prahova. 
 Observații? Comentarii? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din județul Prahova în perioada 2021-2027, a 
Planului operațional de acțiune în domeniul protecției Copilului în perioada 2021-
2027 și a Planului operațional de acțiune în domeniul Protecției Drepturilor 
Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a Persoanelor Vârstnice în perioada 2021-2027. 
 Observații? Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei 
economico - militare a Județului Prahova. 
 Observații? Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu. 
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune 
pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
județului Prahova. 
 Observații? Nu. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 9 - 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. 
 Observații? Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”. 
 Observații? Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 
pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova. 
 Observații? Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova. 
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 Observații? Nu sunt. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemțiune al Județului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul 
Ploiești, str. Găgeni nr. 92, județul Prahova. 
 
 (Domnul consilier județean Samoilă Nicolae participă la lucrările ședinței 
Consiliului județean). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Observații? Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității 
de reprezentant al județului Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești a domnului consilier județean Constantin Răzvan 
Constantin și numirea unei alte persoane în această calitate. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Aici, am formulat amendamentul, domnul președinte, în sensul următor:  
 Ulterior promovării Proiectului de hotărâre, s-a prezentat și demisia, din 
motive personale, a domnului Chelan Gabriel. Iar în acest sens solicit completarea 
art. 1, și cu încetarea prin demisie a domnului Chelan Gabriel, și completarea art. 2, 
cu desemnarea din partea executivului a doamnei Iancu Cristina Gabriela, ca 
supleant al domnului Gheorghe Valentin.  
 

 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Și în titlul proiectului de hotărâre! 
  
 Dl Dumitru Tudone 
 Și în titlul Proiectului de hotărâre, scuzați! 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă sunt alte observații?  
 Supun la vot amendamentul domnului vicepreședinte, Dumitru Tudone. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 34 voturi „pentru”. 
 (Domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin nu a participat 
la vot). 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.  
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
 (Domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin nu a participat 
la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
Protocol de colaborare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și U.A.T. 
Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova. 
 
 (Domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian participă la lucrările 
ședinței Consiliului județean). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Observații? Nu sunt. 
 Doamna Vasile, despre ce este vorba? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Este vorba despre un Protocol încheiat cu cei de la Ministerul Fondurilor 
Europene, pentru a putea participa în grupurile de lucru, pentru a face, a formula 
Ghidurile de depunere a proiectelor. Este doar un Protocol și, eventual, anunțul pe 
site-ul Consiliului județean a tuturor proiectelor și a Ghidurilor pe care le vor lansa.  
 Mulțumesc. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumim. 
 Participăm activ la realizarea Ghidurilor. 
 Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
  

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile 
din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova, 
adică, Parcul Municipal Ploiești Vest. 
 Le mulțumim colegilor noștri din Consiliul local al municipiului Ploiești, 
pentru această oportunitate de a ne permite nouă să dezvoltăm anumite proiecte de 
investiții în Parcul Municipal Ploiești Vest, pentru ploieșteni.  
 Avem, după cum știți, o licitație în care am declarat câștigătorul, pentru un 
studiu de fezabilitate, pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate, pentru o Sală 
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Polivalentă, și cea mai bună locație care credem că e, ar fi Parcul Municipal Ploiești 
Vest.  
 Avem un câștigător, tot așa, căruia trebuie să-i dăm ordinul de începere, tot  
pentru un studiu de fezabilitate, pentru un bazin...  
 Este olimpic sau este semi olimpic? 
 
 Dna  Anna Maria Vasile 
 Este olimpic și are și bazin pentru sărituri.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și are și sărituri, da? 
 
 Dna  Anna Maria Vasile 
 Da.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și mai avem, tot așa, câștigătorul și trebuie să-i dăm ordinul de începere, 
pentru un patinoar, care arată..., cu tribune, exact tot ce trebuie, pentru meciuri de 
hockei sau pentru cei care vor să patineze, fie iarna, fie vara.  
 Cea mai bună locație pe care am identificat-o noi este Parcul Municipal 
Ploiești Vest, cu suportul, cu sprijinul, prin amabilitatea consilierilor locali. Vă rog să 
acceptați această solicitare pe care trebuie să le-o comunicăm și să le-o transmitem.  
 Dacă sunt alte observații? 
 Și mai avem și alte idei, gândiri, în ceea ce privește Parcul Municipal Ploiești 
Vest, -vrem să fie un punct de atracție în Ploiești-, doar că o să le comunicăm pe 
parcursul lunilor următoare. 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul președinte, o condiție: să păstrăm, totuși, și spațiul verde. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și păstrăm și spațiul verde.  
 ,,A păstra”, e un lucru care nu cred că e cel mai potrivit. Ar trebui 
îmbunătățit, pentru că, s-ar putea acolo, în afară de 2-3 copăcei, să nu reușiți să...  
 Acolo, avem și parcuri noi. 
 

 Dna Anna Maria Vasile 
 Parcuri noi, da. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
  Avem și parcuri noi, unde cred că știți că avem și finanțare pe fonduri 
europene. Se va întinde pe 10 hectare. Și are tot felul de chestii, de realitate virtuală - 
o să fie destul de atractiv.  
 Și mai avem încă o surpriză, în ceea ce privește Parcul Municipal Ploiești 
Vest, dar nu vreau să o spun acum. Întâi să ne apucăm de treabă și apoi putem să o 
comunicăm.  
 În concluzie, Consiliul județean Prahova, are un punct unde poate să arate că 
e un consiliu care se gândește și care încearcă să facă lucruri pentru ploieșteni și 
punctul acesta va fi Parcul Municipal Ploiești Vest.  
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 Dacă sunt alte observații?  
 Dacă nu sunt, supun la vot. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
  

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul privat în domeniul public al județului Prahova. 
 Observații?  
 Vă rog, domnul Apostolache! 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul președinte, voiam să spun că în Referatul de aprobare a apărut o 
eroare și trebuie îndreptată. După suprafața totală, prezentată acolo, se spune că 
imobilul trece ,,din domeniul public în domeniul public”. Trece, din domeniul privat 
în domeniul public al județului.  
 Aceasta este observația. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă mulțumim pentru vigilență.  
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Și eu vă mulțumesc. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă sunt alte observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori 
tehnico - economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”. 
 Dacă sunt observații? 
 E proiectul depus de... E prima opțiune a Consiliului județean Prahova, 
pentru Programul Național de Investiții Anghel Saligny. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt.  
 Supun la vot. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori 
tehnico - economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE PĂULEȘTI”. 
 Observații? Nu sunt.  
 Supun la vot. 
 Voturi împotrivă? Abțineri?  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori 
tehnico - economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE COMARNIC”. 
 Observații? Nu sunt.  
 Supun la vot. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Practic, am actualizat toate proiectele. Știți și dumneavoastră ce se întâmplă 
cu prețurile și cu tot ce se întâmplă. 
 Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul 
de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE AZUGA-BUȘTENI”. 
 Observații? Nu sunt.  
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu 
comuna Poiana Câmpina, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare 
rețea canalizare pluvială în comuna Poiana Câmpina”. 
 Observații? 
 Vă rog! 
 
 Dna Elena Iuliana Dosaru 
 Domnul președinte, la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 



16 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”.  
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu 
comuna Florești, în vederea realizării obiectivului „Execuție și proiectare canalizare 
menajeră dotată cu stație de clorinare și de pompare la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Florești, comuna Florești, Județul Prahova”. 
  
 Dna Elena Iuliana Dosaru 
 Nici la acest proiect de hotărâre nu particip. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 La următoarele? 
 
 Dna Elena Iuliana Dosaru 
 Da. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ne bazăm, da? 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”.  
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Constantin Răzvan Constantin nu au participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 
Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în vederea achiziționării unor produse 
necesare pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri pe raza 
județului Prahova - inițiat de domnul Dumitru Tudone. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
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 Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
articolului 3 al Hotărârii Consiliului Județean  nr. 268/25.11.2021 referitoare la 
retragerea Județului Prahova din calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești-Prahova”. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”.  

 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situații de urgență Sud Muntenia”. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 (Doamnele consilier județean Sfîrloagă Ludmila și Gâjman-Ioniță Beatrice 
Alexandra și domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Pințoiu Alin Valentin 
nu au participat la vot). 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului 
Prahova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în 
vederea achiziționării unor autovehicule hibrid, noi. 
 Oricum, am văzut că din 2035 ne luăm adio de la acestea pe care le avem. 
Doar Ferrari, dacă e, mai putem să avem din 2035 și până în 2040.  
 Nu știu dacă ați urmărit dezbaterile de pe la Bruxelles. Practic, din 2035 ar 
trebui să se termine cu toate mașinile pe benzină și pe motorină și pe tot ce e acolo și 
între 2035 și 2040, doar Ferrari și Porsche și mai știu eu care, mai rămân încă vreo 5 
ani. Toți trecem pe electric. 
 De aceea, noi, suntem într-un fel avangardiști în clipa asta cu acestea hibrid 
noi...  
 Dacă sunt alte observații? Nu sunt.  
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu..  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 (Doamnele consilier județean Sfîrloagă Ludmila și Gâjman-Ioniță Beatrice 
Alexandra și domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Pințoiu Alin Valentin 
nu au participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Ce marcă? Știm marca? 



18 
 

 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Există o listă acceptată de către cei de la Fondul de Mediu și dacă din lista 
aceea... cei care... putem să cumpărăm. Doar acelea sunt acceptate. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Toate sunt de prin Coreea? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Da, Coreea. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării 
unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de 
investiții de interes județean, cu modificările ulterioare. 
 Observații?  
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 (Doamnele consilier județean Sfîrloagă Ludmila și Gâjman-Ioniță Beatrice 
Alexandra și domnii consilieri județeni Enescu Rareș Dan și Pințoiu Alin Valentin 
nu au participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Cred că a mai rămas doar punctul de ,,Diverse”. 
 Vă rog, domnul consilier județean, Mihai Apostolache! 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul președinte, în cadrul programului de audiențe, am discutat cu mai 
mulți cetățeni din orașul Slănic, despre problemele din localitate. Și unul din 
subiectele aflate pe agenda discuțiilor a fost și cel legat de „Hidro Prahova”.   
 Cetățenii sunt nemulțumiți de faptul că reprezentanții „Hidro Prahova” au 
promis că vor rezolva situația apei potabile pe străzile Bisoca și Piatra Verde și din 
păcate au trecut 2 ani și problema este încă nerezolvată. 
 De asemenea, mi s-a adus la cunoștință faptul că la nicio lucrare de racordare, 
apă sau canal, în zona în care s-a intervenit pe drumul public, nu s-a adus spațiul  
respectiv la stare inițială.  
 Și nu în ultimul rând, mi-a fost sesizat faptul că zidăria de pe bazinul de apă, 
din Slănic, a început să cadă.  
 Pentru că este o localitate apropiată de Slănic, am fost informat că stația de 
apă din localitatea Ștefești se află într-o stare jalnică, pentru că nu s-au făcut 
investiții de mulți ani acolo și se impune o verificare a stației respective și luarea 
unei decizii cu privire la modernizarea ei.   
 Și astăzi, am pregătit și o fotografie cu un bidon de apă de la Ștefești, ca să 
vedeți cam cum arată apa care se furnizează la Ștefești. Să știți că nu este țuică de 
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Ștefești. Era foarte bună țuica, dacă era acolo. Dar este, din păcate, apa care o găsim 
pe conducte și cred că este necesară o clarificare a situației de acolo.  
 Un alt subiect pe care doresc să îl aduc în atenția dumneavoastră, astăzi, este 
legat de activitatea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară. Realitatea normativă, 
după cum vedem, se află într-o continuă dinamică și din acest motiv invit ADI-urile, 
aceste structuri asociative, să-și adapteze Statutul și Regulamentul de organizare și 
funcționare la transformările din plan legislativ, astfel încât aceste documente să fie 
în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare. Și totodată, recomand, acestor 
entități asociative să fie mai atente la procedura de desfășurare a ședințelor organelor 
de conducere. 
 Atât am vrut să vă spun.  
 Vă mulțumesc. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Dacă sunt alte observații, comentarii? 
 Dacă nu sunt, dați-mi voie să declar închisă ședința ordinară din luna aceasta. 
 Ne vedem la prima ședință extraordinară care sperăm să fie cât mai încolo 
posibil.  
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Pe 10-12 iulie. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Pe 10-12 iulie, spune doamna Vasile. 
 În sfârșit, mai e până pe 10-12 iulie. Așa că, până atunci, o să urez, cui pleacă 
în concediu, concediu plăcut. Bucurați-vă de soare, bucurați-vă de căldură, nu vă 
bucurați de arșiță, protejați-vă! 
 Numai bine vă urez tuturor, o zi frumoasă! 
 Vă mulțumesc! 
 

Ședința s-a încheiat la ora 16:45. 
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Doina Monica Giulan                                                                  Corina Mariana Bîrjovanu 
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