
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 26 iulie 2022, ora 16,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 334 din 
20.07.2022, 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 30 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, 
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, 
Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-
Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan 
Tiberiu, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela Magdalena, 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 și Tudoran Lorin-Gabriel. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Tudone, doamnele consilier județean: Chițu 
Adina-Elena și Lupea Ioana Mădălina și domnii consilieri județeni: Chelan Gabriel 
Bogdan, Ionică Eugen și Neagu Mihai-Cristian, 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. 

A lipsit domnul consilier județean, Dumitrașcu Sorin, fără respectarea 
prevederilor art. 137 alin (5), coroborat cu art. 180 alin (3) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

La ședința Consiliului județean Prahova au absentat motivat doamna consilier 
județean Bercea Raluca-Mihaela și domnul consilier județean Țaga Gabriel. 

La ședința ordinară a Consiliului județean a participat, de drept, doamna 
Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova au participat: dna Anna 
Maria Vasile, administratorul public al Județului Prahova; dna Alina Georgiana 
Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; 
dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Mihaela Irina 
Iamandi, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Daniel Minculescu, directorul 
executiv al Direcției Tehnice; dl Marius Constantin Nicolae, șeful Biroului sănătate, 
cultură, învățământ, mass media, sport-tineret, ONG-uri, turism și dna Liliana 
Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului județean Prahova. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii 
invitați: Ion Stoica, directorul general al Societății ,,Brazi Industrial Parc” S.A.; dl 
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Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției generale de asistență socială 
și protecția copilului Prahova; dl Nicolae Marius Sora, primarul comunei Gura 
Vadului, dl Costin Valentin, primarul comunei Colceag și reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dna Ioana Carmen 
Ilie, directorul general al Direcției Județene de Pază Prahova și dl Marius Niculescu, 
directorul economic al Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Vă rog să vă ridicați pentru intonarea Imnului de stat! 

 
X  
 

X                              X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Vă rog să nu vă așezați. Știți că am avut un necaz, un coleg de-al nostru, de 
care am fost apropiați, un om bun și un o deosebit, și o să vă rog să ținem un moment 
de reculegere pentru Sorin Teju. 

 
X  
 

X                              X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă mulțumesc. 
 Aș vrea să știu câți colegi sunt prezenți. 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 33. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 33. 
 În online? 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 În online, sunt 6. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 6, și restul prezență fizică.  
 Avem o ordine de zi cu mai multe puncte - 37. 
 Aș vrea să retrag un punct de pe ordinea de zi, punctul nr. 8 - cel cu 
Asocierea cu municipiul Ploiești pentru cartierul Mitică Apostol, pentru o mai bună 
fundamentare. Menționez că avem acordul inițiatorului. 
 Avem 3 puncte pe ordinea de zi, suplimentare: 35, 36 și 37. 
 Cred că toată lumea are punctele, nu? 
 Supun la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi, cu cele 3 puncte. 
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 Cred că ar mai bine ar fi să încep cu voturile împotrivă, având în vedere că 
avem colegi în online.  
 Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 
ordinii de zi cu 33 voturi „pentru”, după cum urmează: 
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
Turismului în Județul Prahova 2022-2032” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova.  

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna Colceag, 
în vederea realizării obiectivului „Executare rețea de canalizare prin refulare, între 
stația de epurare sat Colceag și satul Parepa – Rușani” - inițiat de domnul Dumitru 
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru proiectul 
„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului 
Paul Constantinescu, Ploiești” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Supun la vot ordinea de zi, cu cele 3 puncte suplimentare și fără punctul nr. 8 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 22 iunie 2022. 
 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 30 iunie 2022. 
 3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 13 iulie 2022. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova pe semestrul 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 desemnarea consilierului județean nou validat 
în componența unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisia nr. 6. 
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 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. (fost 9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între 
Județul Prahova din România și Raionul Sîngerei din Republica Moldova - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și de 
doamna Ludmila Sfîrloagă, consilier județean. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 
 9. (fost 10) Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare 
între Județul Prahova din România și Raionul Șoldănești din Republica Moldova - 
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și 
de doamna Ludmila Sfîrloagă, consilier județean. 
    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 
 10. (fost 11) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe 
anul 2023 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de 
Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, 
înlocuire și dezvoltare - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.  
 11. (fost 12) Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al comunei Puchenii Mari în domeniul public al județului Prahova - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 12. (fost 13) Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din 
domeniul public al comunei Florești în domeniul public al județului Prahova - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 13. (fost 14) Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al orașului Băicoi în domeniul public al județului Prahova - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 14. (fost 15) Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 
Județului Prahova a unui teren în suprafață de 5573 mp, situat în intravilanul 
Orașului Boldești-Scăeni, în vederea înscrierii în cartea funciară - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 15. (fost 16) Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori 
tehnico-economici și a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Amenajare 
sens giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna Păulești, județul Prahova” - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 16. (fost 17) Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat al obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de 
monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes 
județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video 
specializate - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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 17. (fost 18) Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general 
actualizat aferent proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale 
în județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 18. (fost 19) Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea 
eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” - Etapa I - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 19. (fost 20) Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul 
Breaza, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 20. (fost 21) Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului 
de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului pentru 
Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc Ploiești din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 21. (fost 22) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 231, 0,040 KM, 
ZONA KM 6+850, COMUNA GORNET, JUDEȚUL PRAHOVA” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 22. (fost 23) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 
KM, PUNCT „CARIERĂ”, COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA” - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 23. (fost 24) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 235, 0,020 km, zona km  
2+950, comuna Lapoș, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 24. (fost 25) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 235, km  2+250, 0,050 km, comuna 
Lapoș, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 25. (fost 26) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
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pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B - km 
1+700, comuna Drajna, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 26. (fost 27) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste Râul Teleajen, pe DJ 217, km 
2+725, comuna Lipănești, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 27. (fost 28) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, 
km 23+950, comuna Valea Doftanei, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 28. (fost 29) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere și consolidare DJ 101T, L=0,640 km, 
comuna Bertea (PV nr. 2954/28.05.2021)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 29. (fost 30) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 219, L=0,125 km, comuna Predeal Sărari 
(PV nr. 3705/25.06.2021)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 30. (fost 31) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 
5+360, Malamuc, comuna Gherghița,  județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 31. (fost 32) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 234, L=0,021 km, comuna Salcia (PV nr. 
941/07.04.2021)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6.  
 32. (fost 33) Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, prin cumpărare, a 
unor imobile din patrimoniul Societății „Brazi Industrial Parc” S.A. în domeniul 
public al Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.  
 33. (fost 34) Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la 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.  
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  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 34. (fost 35) Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a Turismului în Județul Prahova 2022-2032” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.  

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 35. (fost 36) Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 
comuna Colceag, în vederea realizării obiectivului „Executare rețea de canalizare 
prin refulare, între stația de epurare sat Colceag și satul Parepa – Rușani” - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 36. (fost 37) Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa 
compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

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

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Ordinea de zi a fost adoptată. 
 Vă rog, domnul Enescu! 
 

Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, vă rog să se consemneze că Grupul consilierilor PSD nu 

va participa la vot la proiectul nr. 33, cred că a rămas, cel cu ,,Brazi Industrial Parc”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
33, devine 32.  
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Și o să vă rog să mai îmi dați cuvântul, pentru o interpelare. 
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sigur că da. 
Vă rog! 
 
Dl Răzvan Constantin Constantin 
Domnul președinte, de asemenea, nu particip la proiectele nr. 13 și nr. 30. 
 
Dl Eugen Ionică 
Domnul președinte, stimați colegi, vreau să vă anunț că nu particip la 

punctele: nr. 4, nr. 5 și la punctul nr. 19,  cel cu SACET. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc. 
 
Dna Elena Iuliana Dosaru 
Nu particip la vot la nr. 5, la rectificare, la nr. 7 și la nr. 36. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Ok. Super! 
Dacă este vreun coleg care a uitat să ne spună la ce punct nu poate să 

participe, când ajunge la punctul respectiv o să-l rog să ne spună.  
 
Dl Nicolae Samoilă 
Domnul președinte, la punctul nr. 15 nu particip.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
La punctul nr. 15 - cel cu inventarierea...? Acela, da? 
 
Dl Nicolae Samoilă 
Da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bine. Vă mulțumesc. 

 Punctul nr. 1 pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței 
extraordinare, de îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 22 iunie 2022. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă mulțumesc. 
 Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Prahova din data de 30 iunie 2022. 
  Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 13 iulie 2022. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 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 semestrul I-2022. 
 Observații? Nu sunt. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 (Domnul consilier județean Ionică Eugen nu a participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 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. 
 Observații? Amendamente? 
 Vă rog! 
 
 Dl Constantin Cristian Apostol 
 Domnul președinte, aș dori să formulez un amendament la proiectul de 
hotărâre și anume: 

- Alocarea sumei de 200,00 mii lei la poziția ,,Transferuri de capital acordate în 
baza contractelor de parteneriat sau asociere, cap. 70.02 ,,Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică”, prin diminuare cu suma de 200,00 mii lei de la obiectivul de 
investiții ,,Varianta ocolitoare Vălenii de Munte”, cap. 84.02. ,,Transporturi”; 

- Diminuarea veniturilor proiectului ,,Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul de Educație 
Incluzivă orașul Breaza, județul Prahova”, cu suma de 150,00 mii lei până la 
încasarea cererii de rambursare, concomitent cu asigurarea cheltuielilor prin 
redistribuirea sumei de 150,00 mii lei de la obiectivul de investiții ,,Varianta 
ocolitoare Vălenii de Munte”, cap. 84.02 ,,Transporturi”; 

- Diminuarea ,,transferurilor din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de 
capital din domeniul sănătății” la Spitalul Județean de Urgență Ploiești cu suma de 
14.150, mii lei și suplimentarea ,,Programului de reparații la drumuri și poduri” cu 
suma de 12.703,11 mii lei, precum și suplimentarea cheltuielilor cu ,,bunuri și 
servicii” ale aparatului propriu cu suma de 1.446,89 mii lei. 
 Mulțumesc. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Observații? 

 Nu sunt. 
 Atunci, supun la vot întâi amendamentul domnului vicepreședinte Apostol. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 31 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Ionică Eugen nu au participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.  
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru”. 
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Ionică Eugen nu au participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Trecem la punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind desemnarea 
consilierului județean nou validat în componența unei comisii de specialitate a 
Consiliului Județean Prahova. 
 Observații? 
 Atunci, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Proiectul a fost aprobat. 
 Proiectul nr. 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. 
 Observații? 
 Domnul Tudone, ne auziți? 
 Nu ne aude, dar ne vede. 
 Dacă nu ne auziți, supun la vot. 
 Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri?  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 A fost aprobat. 
 Punctul nr. 8, nu mai este. 
  
 Dl Dumitru Tudone 
 Nu vă aud bine. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vorbesc încet. 
 Cine a întrebat: domnul Tudone, sau...?  
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Da. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Domnul Tudone, a fost aprobat proiectul. 
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 Dl Dumitru Tudone 
 Mulțumesc. 
 Să știți că a fost promovat împreună cu colega, doamna Sfîrloagă. 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 Nu e acesta. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nu e acesta. Urmează.  
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Dar nu se supără doamna Sfîrloagă. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nu se supără doamna Sfîrloagă, da.  
 Cred că era cu Gura Vadului și cu Colceag, nu? 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 Azuga și Gura Vadului. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Azuga și Gura Vadului. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Mulțumesc.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Trecem la punctul nr. 8 (fost nr. 9) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de Cooperare între Județul Prahova din România și Raionul Sîngerei din 
Republica Moldova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova și de doamna Ludmila Sfîrloagă. 
 Vă rog! 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 În primul rând, dacă tot ne aude domnul vicepreședinte, vreau să-i mulțumesc 
pentru deschidere  și pentru susținere.  
 Și vreau să vă spun, dragi colegi, că acest proiect a fost susținut foarte mult 
de colegul nostru, Sorin Teju. 
 Mulțumesc. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Știți cum era Sorin, era un om vesel și sunt sigur că nu se supără dacă nu 
suntem... Suntem triști, în adâncul sufletului, dar nu se supără când... Știe cum aveam 
noi ședințele și sunt sigur că i-ar fi plăcut o ședință în care există dezbateri și glume. 
Era un om bun, un om deosebit, și sincer a fost un șoc pentru noi toți, ce i s-a 
întâmplat. 
 Trecem la vot, la acest punct. 
 Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. A fost adoptat proiectul. 
 Punctul nr. 9 (fost nr. 10) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului 
de Cooperare între Județul Prahova din România și Raionul Șoldănești din Republica 
Moldova - inițiat de domnul Dumitru Tudone și de doamna Ludmila Sfîrloagă. 
 Dacă sunt alte observații? Nu sunt. 
 Supun la vot proiectul.  
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 10 (fost nr. 11) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru 
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de 
întreținere, înlocuire și dezvoltare. 
 Domnul Ganea este pe aici? 
 Nu este. 
 Îl puneam să spună două vorbe, dar dacă nu e... 
 Dacă sunt...? 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Domnul președinte, îmi cer scuze, o să intervin puțin, fiindcă veni vorba de 
deșeuri, chiar dacă nu este tocmai legat de proiectul de hotărâre. 
 Cred că știți ce s-a întâmplat la Incineratorul de la Brazi? 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Da. 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Vreau să vă întreb foarte concret, ce aveți de gând să faceți acolo și ce ați 
făcut până acum, în doi ani de zile? 
 Au ars peste 100 tone de deșeuri, pe o suprafață de peste 700 metri pătrați. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Doamna Vasile, spuneți două vorbe! 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Este problemă de mediu, care a existat de foarte multă vreme. Nu este o 
problemă pe care o poate gestiona Consiliul județean. După câte știu eu, s-au dat 
niște obligații de mediu, la închiderea acestei societăți și care trebuie să concesioneze 
zona respectivă, până la sfârșitul lunii septembrie. Cel puțin așa este informația pe 
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care o am până la această dată, dar nu este o informație care este emisă din Consiliul 
județean, ci de la colegii de la Garda de mediu și de la Protecția mediului.  
 Problema este problemă de mediu, de mult, care este pe platforma respectivă 
și nu este un subiect la care Consiliul județean poate să aibă o atitudine. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ceea ce vrea să spună, ca să... dacă am putea, i-am face praf, dar nu putem, 
că nu e treaba noastră, acolo. Așa că, practic, facem ce putem, în limitele legii. 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Stați puțin, cum nu e treaba noastră? 
 EcoBurn funcționează într-un Parc Industrial, al Consiliului județean 
Prahova. 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Deci, EcoBurn, ca și societate, nu mai are autorizație de mediu, nu mai are 
autorizație de funcționare, i-au fost retrase toate. Ele sunt... Ea, acolo, trebuie să 
ecologizeze, pentru închidere. Este ceea ce poate să mai facă, atâta tot. Dar ea, nu 
funcționează în secunda de față și nu funcționează de anul trecut, de mult, dinainte de 
incendiul de anul trecut.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Adică, am reziliat contractul... 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 S-a reziliat contractul.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 ...ca să fim mai clari în exprimare.  
 Am reziliat contractul, ceea ce nu s-a întâmplat în...  
 De când funcționa EcoBurn? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Cred că are contractul, din 2004. Din 2007. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Am făcut un lucru extraordinar pentru comunitate - am reziliat contractul cu 
EcoBurn. Acum, așteptăm să își îndeplinească și ei partea lor din ce au ei stabilit la 
închiderea contractului. 
 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Îmi cer scuze, dar e halucinant. Noi am reziliat contractul, dar până își fac ei 
partea lor, mai dau foc la câteva sute de tone de deșeuri și stăm și ne uităm. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Știu că e halucinant. Am putea doar să alocăm vreo 50 milioane, 100 
milioane, din buget, să le facem noi lor treaba, dar după aia nu am mai fi niciunul în 
sală, domnul Mihai, știți... Și atunci, preferăm să fim în sală, aici, noi să facem ce 
putem și ei să-și facă treaba lor. E posibil...  
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 Și eu aș vrea să se întâmple lucrurile și mai repede de atât, dar primul lucru 
pe care trebuie să-l fac aici este să păzesc, ca banii să se cheltuiască așa cum trebuie 
să se cheltuiască și, după aceea, fiecare să-și îndeplinească partea lui din contract. 
 Ok, cred că cam asta ar fi cu acest subiect.  
 Dacă mai sunt alte observații, direct la proiectul nr. 10? 
 Supun la vot, atunci, proiectul?  
 Dacă sunt voturi împotrivă? Împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 
 Vă rog! 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Două abțineri. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Două abțineri. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru” și 2 ,,abțineri” (doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și 
domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian).  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 11 (fost nr. 12) - Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii 
unui imobil din domeniul public al comunei Puchenii Mari în domeniul public al 
județului Prahova. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă mulțumesc. 
 Punctul nr. 12 (fost nr. 13) - Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii 
unor imobile din domeniul public al comunei Florești în domeniul public al județului 
Prahova. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 (Domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin nu a participat 
la vot). 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 13 (fost nr. 14) - Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii 
unui imobil din domeniul public al orașului Băicoi în domeniul public al județului 
Prahova. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Abțineri?  
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 14 (fost nr. 15) - Proiect de hotărâre privind inventarierea în 
domeniul privat al Județului Prahova a unui teren în suprafață de 5573 mp, situat în 
intravilanul Orașului Boldești-Scăeni, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 (Domnul consilier județean Samiolă Nicolae nu a participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 15 (fost 16) - Proiect de hotărâre privind actualizarea 
principalilor indicatori tehnico-economici și a Devizului General pentru obiectivul de 
investiții „Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna Păulești, 
județul Prahova”.  
 Observații? Nu sunt. 
 Supun la vot.  
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 16 (fost nr. 17) - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat al obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent 
de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes 
județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video 
specializate. 
 Este proiectul pe care ar trebui să-l finanțăm din Anghel Saligny, unul din 
ele. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 17 (fost nr. 18) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului 
general actualizat aferent proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze 
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naturale în județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”. 
 Toate prețurile au crescut, așa că dacă vrem să scoatem un proiect la licitație, 
trebuie actualizat. Altfel, ele sunt subevaluate. 
 Supun la vot, atunci, proiectul. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 18 (fost nr. 19) - Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Devizului general pentru proiectul „Reabilitare rețele termice aferente SACET 
Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” - 
Etapa I. 
 La fel ca la proiectul precedent. 
  
 Dl Eugen Ionică 
 Domnul președinte, reiterez faptul că la acest proiect nu votez. Fac acest 
lucru pentru că... să fie clar.  
 Mulțumesc mult. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ok, mulțumesc. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 (Domnul consilier județean Ionică Eugen nu a participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 19 (fost nr. 20) - Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Devizului general pentru proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”. 
 Observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 20 (fost nr. 21) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare 
ale Centrului pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație 
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de Risc Ploiești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 21 (fost nr. 22) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE ȘI 
REFACERE DJ 231, 0,040 KM, ZONA KM 6+850, COMUNA GORNET, 
JUDEȚUL PRAHOVA”. 
 Observații? Nu. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu  
 De la proiectul nr. 22 la nr. 28, sunt... 
 Avem niște bani primiți din fondul de urgență, de la Guvern, pentru situații 
de urgență, de prin 2017, prin 2018 - au venit direct pe obiectivele acestea. Acuma, 
cât s-a dat în 2017 sau în 2018, vă dați seama că, acuma, ori drumul s-a mai stricat, 
ori prețurile s-au mai schimbat, și atunci a trebuit să luăm toate proiectele pe care le-
am..., sau toate proiectele care aveau alocate sume de bani de la Guvern, să le 
actualizăm, ca să putem să le scoatem pe toate la licitație.    
 Proiectul nr. 22 (fost nr. 23), este - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE ȘI 
REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT „CARIERĂ”, COMUNA SECĂRIA, 
JUDEȚUL PRAHOVA”. 
 Observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 23 (fost nr. 24) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere 
DJ 235, 0,020 km, zona km  2+950, comuna Lapoș, județul Prahova”. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 24 (fost nr. 25) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 235, km 
2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova”. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 25 (fost nr. 26) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste 
râul Teleajen pe DJ 102B - km 1+700, comuna Drajna, județul Prahova”. 
 Observații? Nu. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 26 (fost nr. 27) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste 
Râul Teleajen, pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipănești, județul Prahova”. 
 Observații? 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 27 (fost nr. 28) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste 
torentul Vlădișor pe DJ 102I, km 23+950, comuna Valea Doftanei, județul Prahova”. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
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 Punctul nr. 28 (fost nr. 29) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere și consolidare 
DJ 101T, L=0,640 km, comuna Bertea (PV nr. 2954/28.05.2021)”. 
 Observații? Nu. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 29 (fost nr. 30) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 219, 
L=0,125 km, comuna Predeal Sărari (PV nr. 3705/25.06.2021)”. 
 Observații? Nu. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”.  
 (Domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin nu a participat 
la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 30 (fost nr. 31) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste 
râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna Gherghița,  județul Prahova”. 
 Observații?  
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 31 (fost nr. 32) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 234, 
L=0,021 km, comuna Salcia (PV nr. 941/07.04.2021)”. 
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 
„pentru”.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Punctul nr. 32 
 La acesta vă opuneți, domnul Enescu, nu? 
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 Dl Rareș Dan Enescu 
 Nu ne opunem. Nu participăm. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Fostul 33, actualul 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, prin 
cumpărare, a unor imobile din patrimoniul Societății „Brazi Industrial Parc” S.A. în 
domeniul public al Județului Prahova. 
 Doamna Iamandi, vă rog să ne dați două-trei lămuriri! 
 De ce prin cumpărare? De ce...? 
 
 Dna Mihaela Irina Iamandi 
 Trecerea terenului este conform legislației în vigoare. Se poate face în orice 
metodă s-ar adopta, cu justă despăgubire. Au fost inițiate Hotărâri de Consiliu, 
anterioare, prin care s-a aprobat, de principiu, trecerea, precum și însușirea raportului 
de evaluare.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și dacă nu-l trecem, ce s-ar întâmpla? 
 
 Dna Mihaela Irina Iamandi 
 Societatea ,,Brazi Industrial Parc” are datorii, sechestre puse pe anumite 
societăți, ceea ce ar putea duce la pierderea terenului pe care se află montate estacade 
cu conductele de termie, cu conductele tur-retur care alimentează cu energie termică 
municipiul Ploiești. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și, ,,prin plată”, din cauză că așa spune Codul Administrativ? 
 
 Dna Mihaela Irina Iamandi 
 Da. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și de câte hectare e vorba? 
 
 Dna Mihaela Irina Iamandi 
 De aproximativ 150 mii metri pătrați; 15 hectare. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 15 hectare. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul președinte!  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Da, domnul Tudone. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Dacă îmi permiteți?   
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Sigur! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Achiziția acestui teren, este necesară și pentru implementarea proiectului 
SACET.  
 Doamna Vasile, vă rog frumos, lămuriți consilierii! 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Voiam să-i dau cuvântul. 
 Doamna Vasile! 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Este vorba despre Proiectul european pe care noi l-am depus și care a fost 
câștigat și l-am semnat, cererea Contractului de finanțare prin care se vor schimba 
toate țevile, cei 27 kilometri de tur-retur ale rețelei primare, pentru SACET. Și pentru 
a putea face acest lucru, avem nevoie ca acele terenuri să fie proprietatea noastră, ca 
să putem să accesăm aceste fonduri. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și dacă l-am pierde? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Și dacă le pierdem, înseamnă că nu mai putem schimba acele țevi și acele 
terenuri sau susținem schimbarea respectivă din fondurile Consiliului județean. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ce schimbare? Adică? Mai clar, ca să înțeleagă...  
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Este vorba despre schimbarea țevilor, care sunt foarte ruginite și care sunt 
foarte deteriorate, și ar trebui ca să funcționeze, să putem să se mai reducă din 
pierderile de căldură, să fie schimbate aceste țevi, pe primar, pe rețeaua noastră 
primară. Și dacă nu o facem prin fonduri europene și nu avem aceste drepturi de 
proprietate asupra terenurilor respective, avem toate șansele să putem pierde 
finanțarea de la Comisia europeană și să punem banii din Consiliul județean.   
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ideea de bază este: o dată ,,Parcul Industrial Brazi” are niște probleme, sunt 
niște sechestre puse fix pe acest teren, pe de o parte, pe de altă parte, avem un proiect 
de vreo 27 milioane euro, aprobat, pentru reabilitarea rețelei primare de... Cred că așa 
se cheamă? Primară, nu? 
 

 Dna Anna Maria Vasile 
 Rețeaua primară, da. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și atunci, fie... 
 Vă rog, da! 
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 Dl Cătălin Adrian Ignat 
 Cred că asta voia să spună și doamna administrator. Cred că este un proiect 
foarte important. Sunt mulți bani și nu sunt foarte clare lucrurile pentru toată lumea. 
 Nu știu dacă vor fi voturile necesare, ca să treacă în această ședință. Să 
reluăm într-o extraordinară, până ne lămurim cu toții în privința... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
  Ok. Vă mulțumesc. 
 
 Dl Nicolae Niculcea 
 Deci în cazul în care nu votăm, Ploieștiul poate să rămână fără căldură, dacă 
cineva execută terenul, nu? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă cineva execută terenul, ca să fim așa mai... Dacă cineva execută terenul, 
cineva care are o creanță la ,,Brazi Industrial Parc” S.A., atunci, proiectul acesta de 
27 milioane euro, care oricum ar trebui implementat cât mai repede, pică. Și dacă nu 
îl cumpărăm, oricum ne execută cineva. Adică nu este cu ,,dacă”. ,,Dacă” acesta, este 
așa, că fiind aici unii cu alții, trebuie să fim politicoși. Dar dacă nu îl cumpărăm, pică 
proiectul. Pentru că terenul va fi executat.  
 
 Dl Emil Calotă 
 Asta este ideea. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Noi, avem dreptul să-l cumpărăm, nu facem nimic...  
 Doamna Iamandi, povestiți-ne așa puțin, ca să nu mai existe discuții, 
,,dacă”... istoria acestui minunat teren, din poziția de președinte al CA-ului, de acolo. 
 
 Dan Mihaela Irina Iamandi 
 Prin Hotărârea de Guvern nr. 647/2002, s-a adoptat transmiterea CET din 
domeniul privat al Statului, Termoelectrica SA, în domeniul public al județului 
Prahova. 
 Prin Hotărârea de Consiliu a județului Prahova nr. 94/2004, s-a făcut trecerea 
terenului de la Termoelectrica Ploiești SA, în domeniul privat al județului și în 
patrimoniul CET Brazi... 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Gratuit. 
 
 (Domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian s-a retras de la lucrările 
ședinței Consiliului județean Prahova). 
 
 Dan Mihaela Irina Iamandi 
 ...în mod gratuit. Așa cum a fost și de la Stat la Consiliul județean. 
 Actualmente, legislația în vigoare, respectiv în Codul administrativ, -vă pot 
spune imediat articolul-, art. 296, din OUG nr. 57/2019, spune că: ,,Trecerea în 
domeniul public a unui bun din patrimoniul societăților, la care statul sau o unitate 
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administrativ-teritorială este acționar sau asociat, se poate face numai cu acordul 
adunării generale a acționarilor societății respective și cu achitarea contravalorii 
bunului”.  
 Avem deja Hotărârea AGA, prin care se aprobă această trecere. 
 În Hotărârile de Consiliu anterioare, așa cum am precizat, a fost deja aprobată 
trecerea de principiu, precum și însușirea raportului de evaluare.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ok. Și dacă-l retrag, cum a sugerat colegul nostru, consilier județean, se 
întâmplă ceva? Și putem să avem o ședință extraordinară pe acest subiect... 
 Vă rog, doamna Sfîrloagă! 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă  
 Propunerea noastră, domnul președinte, este tot pentru o amânare, într-o 
ședință extraordinară, dar și o întâlnire între Grupurile politice, pentru a lămuri aceste 
aspecte, pentru că și noi... 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul președinte! 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 ...avem anumite lucruri de discutat, dar într-o întâlnire separată.   
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mi se pare ok. 
 Imediat, domnul Tudone! 
 În general, când am luat deciziile, aici, în acest for al județului Prahova, am 
încercat să luăm decizii care să întrunească o largă majoritate, ca până la urmă 
cetățenii să beneficieze de aceste decizii. Nu am încercat să luăm... Și cam... De fapt, 
absolut toți consilierii județeni au încercat ca să voteze dincolo de orientarea de 
partid, după cum cred ei că este mai bine pentru cetățenii județului.  
 Ideea de bază este că aș vrea să urmez sfatul doamnei Sfîrloagă și să existe o 
întâlnire între grupurile politice, pe acest subiect. Până la urmă, noi să spunem cam 
ce pericole vedem că ar putea să apară și nu cred că într-o săptămână putem să 
rămânem fără terenul acesta, că ne-om descurca să nu rămânem.  
 E corect, doamna Iamandi? 
 
 Dna Mihaela Irina Iamandi 
 Da, desigur.  
 
  Dl Iulian Dumitrescu 
 Da, adică nu există un pericol iminent. Dacă era luni, o executare, și ne uitam 
lung la teren, atunci puteam să spunem: facem o pauză de consultări, ne gândim, ne 
hotărâm și vedem cum facem. Dar cred că, încă o săptămână de zile în care putem 
fiecare să aducă argumente și să luăm cea mai bună decizie pentru oameni, putem să 
facem asta.  
 Domnul Tudone, mai vreți pe subiectul acesta, sau nu mai e cazul? 
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 Dl Dumitru Tudone 
 Dacă s-a hotărât în acest sens, urmează să discutăm între grupurile... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 E ok. Mi se pare mai în regulă așa. 
 Atunci, turbulentul punct nr. 32 (fost nr. 33) fiind depășit, propun retragerea 
lui de pe ordinea de zi.  
 Dacă sunt voturi împotrivă?  
 Se votează?  
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 Inițiatorul îl... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nu. 
 Atunci, propun retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. E ok? 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Renunțați la... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Renunț la acest punct, urmând ca totuși săptămâna viitoare să avem 
plăcerea... 
 E ok?  
 
 Dl Emil Calotă 
 Cred că prorogarea proiectului, ar trebui. 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Inițiatorul poate renunța... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Spune-ți domnul Calotă! Spuneți, că știți totuși...! 
 
 Dl Emil Calotă 
 Important este că decizia de bază este corectă. Încă o săptămână de discuții, e 
binevenită. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mi se pare ok. 
 
 Dl Emil Calotă 
 Acum, formula juridică, faptul că dumneavoastră, inițiator, retrageți sau 
prorogații,  este până la urmă  esențială. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 E ok? 
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 Dna Hermina Adi Bîgiu. 
 Se renunță la... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ca să nu spun nici retragere nici prorogare, spun: se renunță, care este prin 
aceiași zonă.  
 Dar, într-adevăr, este bine să se întâlnească grupurile și să vorbească, ca să 
putem să ne clarificăm toți pe acest punct. 
 Punctul nr. 32 (fost nr. 34) - Proiect de hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea trecerii 
unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 
județului Prahova. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 33 (fost nr. 35) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
„Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Județul Prahova 2022-2032”. 
 De ce doar 10 ani? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Strategiile, în general, sunt calculate undeva la minim 10 ani. Am spus că 
poate după ce facem Strategia aceasta și viziunea, vedem cum funcționează cele 6 
văi care au fost făcute în această strategie turistică.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ok. 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 S-au făcut: Valea Prahovei, Valea Doftanei, Valea Teleajenului... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Cu aceste precizări, solicit colegilor alte observații. Dacă nu, aș vrea să trec la 
vot. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 34 (fost nr. 36) - Proiect de hotărâre privind asocierea județului 
Prahova cu comuna Colceag, în vederea realizării obiectivului „Executare rețea de 
canalizare prin refulare, între stația de epurare sat Colceag și satul Parepa – Rușani” - 
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
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 Și avem în sală și pe domnul primar de la Colceag, venit aici să-și susțină 
proiectul, în caz că este nevoie de clarificări.  
 Nu-i mai dau cuvântul, ca să nu se emoționeze în fața acestui onorant... 
 Vrei să iei cuvântul, Valentin? 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Lăsați, mai bine nu. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mai bine, nu. Trecem mai repede. 
 Domnul Apostolache, a spus ,,nu”. Ai reținut? Da, bine. 
 Supun la vot.  
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru”. 
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot). 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Trecem la următorul punct, până să-i dăm cuvântul domnului consilier 
județean Rareș Enescu, trecem la ultimul punct... 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul președinte, o luați în ordinea alfabetică. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ok, gata. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Sau în ordina propunerilor. 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Începeți cu mine. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Exact. 
 Punctul nr. 35 (fost nr. 37) - Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Devizului general pentru proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a 
obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”. 
 Observații? Nu sunt.  
 Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Cred că trecem la ,,Diverse”.  
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 Dacă vreo doamnă vrea să ia cuvântul? Dacă nu, trebuie să o luăm în ordine 
alfabetică. 
 Vă rog, domnul consilier, Mihai Apostolache! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Am anunțat primul, domnul președinte. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dumneavoastră nu aveți declarații politice, așa că, ce să mai. 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 De fiecare dată am făcut concesii. Puteți să faceți dumneavoastră, astăzi, o 
concesie, pentru noi. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 S-ar putea ca tema pe care o abordează să fie în asentimentul și al nostru... 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Nu se știe, dar apreciez... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ce trebuie să spunem, domnul Enescu, este că dumneavoastră sunteți 
reprezentantul unui partid mare și trebuie să fiți puțin mai generos cu partidele...  
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Am înțeles, domnul... 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La noi, a fost un pic mai greu, a trebuit să pornim de la zero. Am ajuns la 6%, 
singuri.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Domnul Enescu, vă rog, generozitate! 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 E un efort pe care l-am făcut și mulțumim, încă o dată, pentru concesia 
făcută, astăzi. 
  
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Suntem un partid deschis, domnul consilier. 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Am văzut că sunteți un partid deschis, după ce s-a întâmplat probabil aseară, 
la asta vă refereați, nu? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Da. Foarte deschis, da. 
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 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul președinte, stimați colegi, în intervenția mea de astăzi, o să abordez 
două teme: 
 Prima se referă la discuțiile care au apărut cu privire la natura juridică a 
avizului dat de comisia de specialitate și cea a avizului de legalitate.  
 Avizul unei comisii de specialitate are caracter consultativ, în sensul că el 
trebuie solicitat, dar decidentul nu este obligat să țină cont de acel aviz. Avizul, după 
cum bine se știe, nu produce efecte juridice și cel care produce, actul care produce 
efecte juridice, este actul administrativ.  
 Avizul de legalitate, însă, este întocmit de secretarul general al județului, 
funcționar public de conducere, apolitic, al cărui rol principal este acela de a asigura   
respectarea legalității în activitatea administrației publice locale. Această atribuție 
decurge din dispozițiile art. 243 alin. 1, lit. a) din Codul Administrativ, care prevăd 
faptul că secretarul general avizează proiectele de hotărâri.    
 Au existat astfel de discuții și am vrut să clarific aceste aspect. 
 Cea de-a doua temă, se referă la întrebările care au apărut în spațiul public cu 
privire la Serviciul de termoficare și la care mă așteptam, sincer, să răspundă 
reprezentanții ADI Termie. Observ, însă, că răspunsurile întârzie să apară, situație 
care mă determină, domnul președinte, să solicit implicarea dumneavoastră.  
 La inițiativa dumneavoastră, după cum bine se știe, am fost cu toții de acord 
să înființăm o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară care să gestioneze serviciul 
prin care se furnizează apa caldă și căldura, în municipiul Ploiești, din care să facă 
parte județul Prahova și municipiul Ploiești. Nicidecum, nu am dorit ca o astfel de 
entitate să se comporte ca altele înființate în trecut și a căror desființare, după cum 
vedem, se solicită în acest mandat.  
 Având în vedere faptul că suntem în situația de tranziție, de la un operator la 
altul, conducerea executivă a ADI Termie, ar trebui să joace un rol activ și să 
clarifice toate aspectele legate de gestiunea acestui serviciu.    
 Întrebările de genul: Care este prețul gigacaloriei? - În condițiile în care 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești prin care s-a majorat acest preț, a 
fost suspendată de instanța de contencios. Au fost adăugate, sau nu, clauze 
contractuale noi și dacă da, în baza cărui temei legal? S-a obținut licență de către un 
nou operator? Echipamentele descrise în documentația de licitație, corespund cu 
realitatea din teren?  
 La aceste întrebări, trebuie să răspundă conducerea acestei structuri 
asociative, pentru că, altfel, dă dovadă fie de nepricepere, fie are de ascuns ceva. 
 În momentul în care dobândești o funcție, beneficiezi atât de drepturi cât și de 
obligații. De aceea, apreciez că, în această etapă, comunicarea este esențială și ea 
trebuie făcută în mod constant, astfel încât publicul să fie corect informat cu privire 
la modul în care este gestionat acest serviciu public important, pentru că, după cum 
știm, s-a menținut soluția anterioară de gestiune delegată prin intermediul unui 
operator privat.   
 Și pentru că tot suntem la activitatea și tot vorbim de ADI-uri, cred că 
activitatea tuturor Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din care face parte 
județul Prahova, trebuie cunoscută de toți aleșii județeni, sens în care vă propun, 
domnul președinte, ca semestrial, să ni se prezinte măsurile sau acțiunile concrete, 
adoptate sau desfășurate de aceste structuri asociative, pentru a-și atinge obiectivele 
prevăzute în statut.  
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 Vă mulțumesc frumos. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Domnul Enescu! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 O să încerc să fiu mai scurt și fără să fac vendetă politică.  
 Mulțumesc, domnul consilier, pentru ceea ce ați spus și sunt în asentimentul 
dumneavoastră și noi, Grupul de consilieri, suntem în asentimentul dumneavoastră 
cu privire la termie.  
 Domnul președinte, ați spus, ,,Prahova pe primul loc”, și vă felicit că sunteți 
pe primul loc.  
 De asemenea, exercitați puterea, pentru că ați câștigat puterea, și din nou vă 
felicit, dar 60 mii de apartamente din Ploiești, nu știu dacă în curând o să sufere din 
cauza lipsei apei calde. Pe surse, sau presa spune că luna viitoare nu se va mai  
furniza apă caldă. Din 13 mai, Asociațiile de proprietari nu au primit nicio factură 
legată de apa caldă. Ce se întâmplă cu termia din orașul Ploiești? Și inițiativa noastră, 
și întrebarea noastră este să vă rugăm să vă implicați și să vedem ce este de făcut. 
 Vă mulțumesc. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Adică să-l chem la ordin pe principalul responsabil pe linie de partid, vorbim 
de onorantul primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici. 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Trebuie să găsim o soluție, pentru ca Ploieștiul să aibă căldură și apă caldă. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Soluția este în desfășurare. 
 Nu e apă caldă în Ploiești? Este.  
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Sunt un cetățean din Asociațiile de proprietari ale municipiului Ploiești, care 
nu primește factură de apă caldă, de 3 luni, și unii spun că se închide. Ce facem? Ne 
cumpărăm instant? Boilere? Crește factura la curent, după aia, și așa mai departe. 
 Trebuie să luăm, trebuie să găsim o soluție să funcționeze această termie și să 
mergem mai departe. Nu cred că municipiul Ploiești își permite să rămână fără apă 
caldă și rolul nostru de Consiliu județean este să coordonăm activitatea  și a UAT-
urilor componente județului Prahova. 
 Cred că ne permite și legea să găsim o soluție cât mai bună și cât mai 
benefică pentru ploieșteni, de data aceasta, că și ei sunt cetățenii din... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Domnul Enescu, eu sper că aveți încredere în domnul Andrei Volosevici, că 
poate să managerieze aceste aspecte. Amândoi avem încredere, sper, pentru că îi 
cunoaștem capacitatea. Știți foarte bine că Serviciul de termie ține de municipiul 
Ploiești. Și dacă ați vrea dumneavoastră, toți din sală, dacă am vrea noi să ne ocupăm  
de serviciul de termie și de furnizarea agentului termic, apă caldă și căldură către 
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ploieșteni, nu este în zona noastră de competență. Noi, eu zic că ce am putut să 
facem am făcut. Am avut sprijinul dumneavoastră, special al dumneavoastră și al 
domnului Apostolache, și pentru asta vă mulțumesc. Dar o să-l chem pe domnul 
Andrei Volosevici, cât mai repede, dar încă o dată vă spun că am mare încredere că 
Andrei știe ce să facă cu termia și cu apa caldă. Cum ne-a dovedit până acum, de 
multe ori, este un om care a știut să găsească rezolvarea la toate problemele 
ploieștenilor. Pentru asta și oamenii i-au dat încrederea și sper ca și dumneavoastră, 
care sunteți totuși cu noi, într-o coaliție de guvernare, PSD-ul, să-l sprijine pe 
domnul Andrei Volosevici ca să ducă această problemă la capăt, cât mai bine.  
 Vă mulțumesc. 
 Declar închisă această ședință și ne vedem săptămâna viitoare.  
 
  
 

Ședința s-a încheiat la ora 17:00. 
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