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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 01 august 2022, ora 16,30 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 362 din 
01.08.2022, a președintelui Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnul 
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, domnul Tudone 
Dumitru, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și următorii 24 consilieri 
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Ardeleanu Vasile, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu 
Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, 
Dosaru Viorel, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-
Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, 
Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, 
Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Samoilă Nicolae, 
Sfîrloagă Ludmila și Tudoran Lorin-Gabriel. 

Doamnele consilier județean: Dosaru Elena-Iuliana, Gâjman-Ioniță Beatrice-
Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Lupea Ioana Mădălina și Papuc Rodica-
Mariana și domnii consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Ardeleanu Vasile, Chelan 
Gabriel Bogdan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Viorel, Dumitrașcu Sorin,  
Enescu Rareș-Dan, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-
Cristian, Petrache Adrian și Samoilă Nicolae au participat la lucrările ședinței 
Consiliului Județean Prahova, prin mijloace electronice de comunicare, în 
conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
și cu art. 44 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Prahova, cu modificările și completările ulterioare. 

La ședința Consiliului județean Prahova au fost absenți motivat: domnul Apostol 
Constantin-Cristian, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și doamna Bercea 
Raluca-Mihaela, consilier județean.   

Au lipsit, doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela și Dragna 
Florina Alina și domnii consilieri județeni: Apostolache Mihai Cristian, Calotă Emil, 
Furtună Bogdan Tiberiu, Matache Dumitru-Dan, Pințoiu Alin-Valentin și Țaga 
Gabriel, 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 extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de drept, 
doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova. 

La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova, au participat: 
dna Anna Maria Vasile, administratorul public al Județului Prahova; dna Alina 
Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație 
Publică și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului 
județean Prahova. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dl Dorin Ilian 
Lețea, directorul general al Societății ,,Hidro Prahova” S.A. și reprezentanții presei. 
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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! 
 Suntem în cvorum. Suntem 26 de colegi prezenți, de consilieri județeni. 
 Avem o ordine de zi scurtă, cu două puncte pe ordinea de zi: 
 Primul - Prezentarea situației derulării Contractului de delegare prin concesiune 
a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești, 
în sistem centralizat nr. 185/7/09.05.2022 (adresa nr. 308/01.08.2022 a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova”). 

Și al doilea - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților 
Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Termo Prahova”,  inițiat de domnul Dumitru Tudone.  

Dacă sunt observații în ceea ce privește ordinea de zi? 
Nu sunt. 
Atunci, supun la vot proiectul ordinii de zi. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 26  voturi „pentru”, 
cu următoarea ordine de zi: 
 1. Prezentarea situației derulării Contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești, 
în sistem centralizat nr. 185/7/09.05.2022 (adresa nr. 308/01.08.2022 a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova”). 
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților 
Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Termo Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Ordinea de zi a fost adoptată. 
 Avem o firmă care deține Contractul de delegare prin concesiune a serviciului 
public de termie, în municipiul Ploiești. Firma aceasta a câștigat licitația acum două 
luni de zile, mai exact pe data de 13 mai. Și acum, de la... Și de la 1 august au anunțat 
că suspendă serviciul de apă caldă, livrarea de apă caldă, către populație, în 
municipiul Ploiești, pentru...  
 Spuneam, că avem o firmă care de două luni are delegarea serviciului de termie 
și mai spuneam, că de la 1 august au anunțat că opresc pentru 30 de zile, minim 30 
de zile, livrarea de apă caldă către populație.   
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Unu: mi se pare total inacceptabil să întrerupă livrarea de apă caldă către 
populație.  

Doi, la mână: mi se pare inadmisibil să creadă, orice firmă care ar veni să preia 
serviciul acesta de apă caldă și termie, să creadă că pot să facă ce vor, aici, în Ploiești. 

Mâine, am convocat o ședință AGA la ADI Termie, și, în ședința aceasta, o să 
dezbatem posibilitatea rezilierii contractului de termie, de delegare a serviciului de 
termie, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Și pentru asta, vă solicit un mandat 
reprezentanților județului Prahova. Dacă s-ar întâmpla ca să opresc anumite întrebări 
care ar putea să apară, dacă s-ar întâmpla să se rezilieze, nu trebuie să se teamă 
ploieștenii că o să intrăm într-o nouă licitație, ci avem posibilitatea unei încredințări 
directe pe Situații de Urgență a Serviciului de Termie.  

În orice caz, e inacceptabil ca un oraș întreg să rămână, minim 30 de zile, fără 
apă caldă, încă o dată, la două luni de când au preluat serviciul de termie.  

Pentru asta, vă solicit în mod respectuos mandat pentru ședința AGA de mâine. 
Dacă sunt alte comentarii, observații, întrebări, vă rog, nu ezitați. 
 
Dl Eugen Ionică 
Domnul președinte, Ionică, sunt! 
Nu voi participa la vot la acest punct de pe ordinea de zi.  
Mulțumesc. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Domnul președinte! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da, domnul Neagu, vă rog! 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Bună ziua! 
Am o întrebare, pentru că nu îmi este foarte clar dacă asta se poate rezilia de la 

o zi la alta? Și ce facem dacă nu se poate rezilia? Adică, ați încercat să discutați cu 
ei? 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Păi, tocmai asta am spus: că mâine o să avem o întâlnire la AGA, de la ADI 

Termie, și dacă sunt îndeplinite condițiile legale, reziliem. Dacă nu sunt îndeplinite 
condițiile legale, evident că nu reziliem. Numai că trebuie să înțeleagă și firma 
respectivă că nu se pot juca cu noi. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Păi asta era de fapt întrebarea mea: Dacă ați discutat cu ei? Și să anunțe cu câteva 

zile înainte, este inacceptabil... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
E absolut inacceptabil. Ei au un punct acolo, în contract, dar, în sfârșit. Sunt 

juriști care lucrează acum, la toată chestia asta, că până la urmă nici eu și nici 
dumneavoastră nu suntem, să zicem, experți în ceea ce privește posibilitatea rezilierii 
unui contract.  Dar e un punct în care ei sunt obligați să asigure continuitatea 
serviciului de apă caldă și termie, nicidecum întreruperi de minim 30 de zile.  
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Dl Mihai Cristian Neagu 
Ok. Perfect. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Rămâne... Adică, nu pot să dau 100% ce se va întâmpla mâine, până la urmă, 

dar eu vreau să vă rog să-mi acordați mandat, dacă condițiile sunt îndeplinite, să 
putem rezilia. 

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Ok. Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, dacă-mi permiteți! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Eu v-am spus, săptămâna trecută, și mi l-ați lăudat pe primarul municipiului 

Ploiești. 
Aveți voturile noastre pentru demararea procedurilor pentru ce ați povestit că 

veți face mâine. 
Vă mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Dacă nu mai sunt alte intervenții, aș supune la vot proiectul de hotărâre. 
Primul, prezentarea situației, nu necesită vot. 
Aș supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 

reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Termo Prahova”. 

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 25 voturi 
„pentru”.  
 (Domnul consilier județean Ionică Eugen nu a participat la vot). 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
În unanimitate, a fost adoptat proiectul de hotărâre.  
Vă mulțumesc și vă asigur că o să facem tot ce trebuie ca lucrurile să fie ok, în 

primul rând pentru ploieșteni.  
 
Dl Mihai Cristian Neagu  
Ne puteți ține la curent, după ședința de mâine, vă rugăm! 
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Dl Iulian Dumitrescu 
În mod sigur, după ședința de mâine, o să avem, probabil, o ședință on-line de 

informare - că totuși așa mi se pare corect, fiind un subiect extrem de important.  
Vă mulțumesc.  
Numai bine! La revedere! 
 

 
Ședința s-a încheiat la ora 16:45. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
        Iulian Dumitrescu                                                Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Verificat:                                                                                              Întocmit:                                                                                                                                                                                                            
Șef serviciu,                                                                                           Consilier,                                                            

Doina Monica Giulan                                                                     Corina Mariana Bîrjovanu 


