ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova
din data de 03 august 2022, ora 18,30
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 363 din
03.08.2022, 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 21 consilieri
județeni: Ardeleanu Vasile, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel
Bogdan, Chițu Adina-Elena, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana,
Dosaru Viorel, Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță BeatriceAlexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen,
Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc RodicaMariana, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.
La ședința Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul Apostol
Constantin-Cristian, vicepreședinte al Consiliului județean.
Au lipsit, doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Dragna
Florina Alina și Lupea Ioana Mădălina și domnii consilieri județeni: Andrei Gabriel
Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ciolac Dan, Dumitrașcu Sorin, Iordăchescu Nelu,
Niculcea Nicolae, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin și Samoilă Nicolae, 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.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună seara, stimați colegi!
Facem întâi prezența.
X

X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Tudone Dumitru,
vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și consilierii județeni: Ardeleanu
Vasile, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina1

Elena, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Enescu
Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu
Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Matache Dumitru-Dan,
Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, Sfîrloagă Ludmila,
Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Avem o ordine de zi cu un proiect - Proiect de hotărâre privind acordarea unui
mandat special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova”.
Nu avem aviz la proiect.
Supun la vot ordinea de zi, ca să avem ședința legală.
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 23 voturi
„pentru”, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților
Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Termo Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Vizavi de situația termiei din Ploiești, ați auzit și dumneavoastră tot felul de
discuții în spațiul public. Cert e că azi nu este apă caldă. E a treia zi în care nu avem
apă caldă în Ploiești.
În mai, s-a încheiat licitația și am delegat Serviciul de termie la un operator.
Cum a preluat Serviciul de termie în luna mai, a început să... Nu a fost nicio
întrerupere, a preluat direct de la ,,Veolia”. A livrat apă caldă, în luna mai, la Ploieșteni.
În luna iunie, în continuare a livrat apă caldă. A livrat și în luna iulie. Între timp, știți
și dumneavoastră, cei de la Asociațiile de proprietari cereau facturile, că n-a facturat.
La 01 iulie, ne-a venit o adresă la ADI Termie, din partea operatorului, și ne-a spus că
a închiriat două cazane de la o firmă, Robert Bosch, am dat și la presă, aici în sală, leam dat adresa aceea. Ne-a spus: am închiriat două cazane, pentru că sunt conștient că,
conform contractului trebuie să furnizez în mod continuu, apă caldă și căldură în
Ploiești - acum vorbim de apă caldă. Le-am spus, ok, foarte bine, faceți-vă datoria
conform contractului.
În timpul acesta, după cum ați văzut și voi, în spațiul public a început să apară
domnul primar Andrei Volosevici și a început să spună că nu recunoaște contractul.
Pe cale de consecință, nu-l recunoaște, nu plătește. Acuma și voi care vă uitați, să
spunem, la mine, și eu mă uit la voi, avem și presa aici, care știți că are tot felul de
informații. Înțeleg că operatorul acesta a băgat și el o grămadă de bani, vreo..., n-or fi
30, și posibil...
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Dl Mihai Cristian Neagu
30 de ce, domnul președinte?
Dl Iulian Dumitrescu
Vreo 30 milioane, am înțeles de la noi, de la presă. Că știți cum e presa: se
duce și întreabă...
Și posibil, că el, ca operator, din cauza discuțiilor astea de la Ploiești: nu
recunosc contractul, e ilegal contractul, nu o să plătesc niciodată contractul, posibil el
să fii... De fapt, el s-a comportat diferit de la 01 august. Adică a renunțat la a mai aduce
cazanele acelea care erau necesare să asigure continuitatea la Serviciul de termie, deși
acolo, la noi, la CET, făcuseră până și postamentele ca să monteze cazanele. Presupun,
dar nu am o... Asta probabil poate să spună și el, că poate să aibă legătură cu lipsa
banilor. Și ce a făcut el: a anunțat revizie și a întrerupt serviciul de furnizare a apei
calde. Asta s-a întâmplat pe 01. Pe 02, noi, conform contractului, unde prevede foarte
clar: ,,trebuie să se asigure continuitatea”, am reziliat contractul cu operatorul. După
ce am reziliat contractul cu operatorul, vă spun ce am mai făcut de atunci, în o zi sau
cât, ieri l-am reziliat, și ce am făcut până azi, la ora asta. Practic, am chemat ISCIR-ul,
ca să vedem dacă suntem în regulă din punct de vedere al tuturor documentelor, cu
verificarea, dacă avem raport de inspecție, dacă avem revizie, dacă e în termen și toate
condițiile astea care se pun la cazan.
Am adresa aici în față, o să o dau după aia la presă, probabil o să o punem și
pe facebook.
Practic, cazanul de apă fierbinte nr. 2, are scadența la verificarea tehnică în
utilizare, 15.12.2022. Și IP, încercare la presiune, 01.12.2026. Asta înseamnă că el,
practic, poate să funcționeze fără să intre într-o revizie, până la 15.12.2022
De asta am spus mai devreme că, practic, oprirea s-a făcut, probabil, ca
operatorul să facă o economie la bani. Am vorbit și cu cel care fusese contractat de
operator, de fostul operator din clipa asta, să facă revizia el, fiind contractat pe 1, noi,
reziliind pe 2. Pe data de 3 am putut să discutăm cu el. L-am întrebat dacă poate să-l
pună în funcțiune, în cât timp? Mi-a spus, în 24 de ore, cazanul poate să funcționeze.
Că dacă vreți mâine, funcționează de mâine. Nu este nicio problemă, din nicio... Acum,
nu vă imaginați că este vreun cazan, ultimul model sau ultimul tip, dar este un cazan
care poate să funcționeze liniștit, măcar până la 15 octombrie, când ar fi plecat celelalte
cazane - cazanul 5, sau cum se cheamă, CAF-ul 5, care dă și apă caldă și termie.
Practic, asta este situația în care ne aflăm. Cazanul poate să pornească mâine. Poate să
pornească mâine și are și toate avizele legale ca să pornească mâine.
Noi suntem Consiliul județean Prahova. Ca să ieșim din toată povestea
asta... De fapt, nu ca să ieșim, ca să rezolvăm această situație și oamenii să aibă apă
caldă, de mâine, ar trebui cineva să preia, printr-o încredințare directă, sau nu știu cum
se cheamă asta...
Dna Dumitru Tudone
Gestiune.
Dl Iulian Dumitrescu
...gestiune, delegare directă, să preia Serviciul de termie și de apă caldă.
Aseară, l-am văzut pe primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, dispus,
disponibil, l-am auzit și solicitând preluarea integrală a acestui serviciu, la UAT
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Ploiești, în condițiile în care lucrul acesta se poate. Se poate foarte simplu, dacă
Consiliul local Ploiești se hotărăște în seara aceasta să se întâlnească, și au
disponibilitate să muncească pentru ploieșteni. Ei trebuie să se întâlnească, să solicite
o delegare directă către R.A.S.P.-ul de la Ploiești, pentru tot ce ține de serviciul de
termie. Mâine dimineață, să ne întâlnim în ADI Termie și să delegăm către R.A.S.P.
Ploiești, Serviciul de Termie. Și probabil, ploieștenii pot să aibă, dacă e să greșesc,
poate greșesc cu maxim 24 de ore, să aibă apă caldă și să nu mai existe întreruperi.
Cam asta este situația în momentul acesta. Noi, Consiliul Județean, și dacă am vrea nu
putem, că asta cred că știu toți consilierii județeni. Practic, singura entitate, unitate,
habar nu am cum să-i spun, care poate să facă asta și care are și în obiectul de activitate,
e R.A.S.P.-ul Ploiești. Nu poate altcineva. R.A.S.P.-ul Ploiești să ia de la ADI Termie,
delegare directă.
Actele, tot ce am luat de la ISCIR, permit. Funcționarea, de la cel care a reparat,
avem confirmarea că poate să-i dea drumul în 24 de ore. Deci, la ora aceasta, solicit,
și o să solicit imediat după ședință, tuturor consilierilor PNL, probabil o să solicit și
celorlalți din celelalte partide, să se întâlnească de urgență și să facă ce trebuie să facă
pentru ploieșteni, dincolo de vorbe, dincolo de multe alte lucruri. Asta e o cale simplă,
corectă și pe care, dacă ei..., probabil dacă ei o solicită, probabil o să vă cer
dumneavoastră permisiunea să încredințăm serviciul către R.A.S.P. Ploiești și
ploieștenii să aibă imediat apă caldă.
Cam asta ar fi situația și vă rog să nu ezitați să mă întrebați.
Dacă sunt întrebări pe acest subiect?
Dl Mihai Cristian Neagu
Domnul președinte, nu vă supărați, mi s-a părut că ați ținut, de fapt, o declarație
de presă nu o ședință a Consiliului județean.
Am patru întrebări scurte, pentru dumneavoastră.
Vreau să știu, când a fost făcut returul bunurilor de la ,,Veolia”, în aprilie-mai,
dacă vă aduceți aminte, ce probleme ați găsit acolo?
Dl Iulian Dumitrescu
Nu văd relevanța, ca să vă răspund la asta. Dacă îmi spuneți și relevanța?
Că așa și eu pot să vă întreb: Ce zi a fost acum 3 zile?
Dl Mihai Cristian Neagu
Să știm cum au apărut lucrările astea atât de brusc în peisaj, de mentenanță sau
de reparație?
Dl Iulian Dumitrescu
Păi, poate nu ați fost atent, vă mai explic o dată. Au apărut brusc, probabil din
cauză că operatorul nu a mai vrut să opereze în continuare.
Dl Mihai Cristian Neagu
Am înțeles.
Dl Iulian Dumitrescu
Ele nu sunt...
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O dată ce am spus că cazanul poate să pornească mâine și că are toate avizele
legale, nu l-am oprit nici eu nici dumneavoastră și nimeni altcineva nu l-a oprit. L-a
oprit altcineva, care avea delegat serviciul de termie, dar nu altceva.
Nici eu nu puteam, nici dumneavoastră nu puteați să-l opriți...
Dl Mihai Cristian Neagu
Dumneavoastră v-ați consultat cu juriștii, să vedeți dacă este o bază legală, săi dăm în judecată pe oamenii aceștia?
Dl Iulian Dumitrescu
Fii sigur că o să-i acționăm.
Și pe ei și pe cei care au predat înainte, dar situația de fapt, care interesează pe
oameni, este dacă cazanul merge.
Dl Mihai Cristian Neagu
Corect.
Dl Iulian Dumitrescu
Dacă are avizele legale? Le are.
Dacă puteam să mai păstrăm societatea? Nu. Că n-a respectat legea. N-a
respectat continuitatea serviciului, conform contractului și atunci trebuie cineva să facă
asta. CJ Prahova nu poate, în schimb poate R.A.S.P. Ploiești. Și atunci, e obligatoriu,
dacă nu vrem să ne batem joc de oameni, ca R.A.S.P. Ploiești să facă asta.
Sincer, domnul Neagu, nici nu... Cât aș vrea să încerc să dau vreo declarație de
presă, nu îmi iese, că până la urmă rezultatul contează și dacă cineva găsește o cale
mai simplă, mai directă și mai eficientă pentru..., sunt deschis și o ascult cu plăcere.
Dl Mihai Cristian Neagu
Am înțeles.
Ultimele două întrebări, domnul președinte, vi le pun consecutiv:
Unde îl vom regăsi pe domnul Tiseanu, pe termen scurt și mediu? Să știm ce
strică și urmează să se desființeze.
Și când vă dați demisia și plecați din Prahova?
Dl Iulian Dumitrescu
Pe domnul Tiseanu îl mai găsim cred că vreo 24 de ore, pe la ADI Termie, din
ce ar trebui să se întâmple.
În ceea ce mă privește, o să vă spun între patru ochi ce m-ați întrebat.
Dl Mihai Cristian Neagu
Și aveți o dată decisă?
Dl Iulian Dumitrescu
Nu, că tocmai de asta trebuie să v-o spun între patru ochi, să nu mai fie...
Bine, dar asta e o întrebare la care sincer nu ar trebui să vă răspund.
Dacă sunt întrebări...?
Dl Rareș Dan Enescu
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Haideți să nu începem să facem vendetă politică, acum, pe... eu știu, pe
suferința ploieștenilor, pentru că sunt unul care stau la Ploiești și nu am apă caldă, așa
că haideți să facem tot ce ține de noi să rezolvăm această problemă.
Vă mulțumesc.
Să nu începem să spunem: când ne dăm demisia, cum facem, cum dregem.
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Nu e cazul, știți foarte bine.
Dacă sunt întrebări care nu au legătură cu gândire politică?
Dl Gabriel Țaga
Am și eu o întrebare.
Gabriel Țaga, sunt!
Dl Iulian Dumitrescu
Da, domnul Țaga.
Dl Gabriel Țaga
Înțeleg că în felul acesta se rezolvă problema apei calde. Dar, pentru viitorul
apropiat al iernii, cine v-a prelua acest serviciu? Poate să-l ia același serviciu al
Primăriei, în continuare?
Dl Iulian Dumitrescu
Da. Sigur că da.
Dl Gabriel Țaga
Ok. Mulțumesc.
Ca să nu mai avem probleme atunci.
Dl Iulian Dumitrescu
Nu aveți încredere în domnul Volosevici? Cred că nu înțeleg scopul întrebării.
Dl Gabriel Țaga
Nu. Adică dacă este rezolvată această problemă pe termen lung?
Dl Iulian Dumitrescu
Ce înseamnă termen lung?
Dl Gabriel Țaga
Inclusiv pentru iarnă.
Dl Iulian Dumitrescu
Da. Atâta timp cât există societatea, disponibilitatea, și avem un Consiliu local
cu oameni aleși, votați și oameni de calitate, lucrurile o să meargă bine.
Dl Gabriel Țaga
Doamne ajută! Mulțumesc.
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Dl Emil Calotă
Domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Da, domnul Calotă.
Dl Emil Calotă
Îmi pare rău că, din motive de comunicare precară, am intrat mai târziu în
ședința de astăzi, cu tema asta atât de...
Dl Iulian Dumitrescu
Fierbinte, deși apa este rece.
Dl Emil Calotă
...importantă pentru municipiul Ploiești.
Totuși, cu tot respectul vă atrag atenția, și dumneavoastră și celorlalți colegi,
indiferent că sunt în Consiliul local Ploiești, Primăria Ploiești sau Consiliul județean
Prahova, că rezolvarea acestei chestiuni nu este atât de simplă așa cum o prezentați și
lucrurile pe care le-am anunțat și v-am avertizat, cu foarte mult timp înainte, iată că se
întâmplă.
Deci victimizarea după exemplul politic românesc, a unui om, în cazul acesta,
Tiseanu, sau pasa către Volosevici, primarul Ploieștiului, care nu știe și nu poate să
înțeleagă cât de complex și de important este pentru Ploiești, Serviciul public de
termoficare, nu reprezintă decât praf în ochii cetățenilor.
V-am zis de foarte multă vreme că, cel puțin pe acest subiect, am mai multă
experiență și mai multă lectură, ca să nu vorbim de alte lucruri.
Modul în care se tratează public asigurarea continuității Serviciului public de
termoficare, de alimentare cu apă caldă în Ploiești, denotă, și îmi pare rău să v-o spun,
inclusiv la nivelul Consiliului județean, superficialitate și lipsă de responsabilitate.
Ca urmare, vă rog să desemnați, în calitate de proprietar, cel puțin...
patrimoniale a zonei de producție generare energie termică, o celulă de criză, în care
să implicați oameni cu experiență, pentru că sunt și în Ploiești, sunt și în Județul
Prahova, oameni care știu ce este aceea termoficare.
Degeaba face Volosevici conferințe de presă de trei ori pe zi sau
dumneavoastră faceți conferință de presă de două ori pe zi.
Apa caldă, este o chestiune foarte complexă, tehnic, tehnologic, juridic și mai
ales financiar, pe care de multe ori am încercat să o discut, chiar cu doamna manager
de județ sau chiar cu dumneavoastră. De fiecare dată, lucrurile au rămas numai la faza
de intenție.
Vă atrag atenția că, lipsa apei calde în Ploiești, în următoarele luni, și soluții
de genul acesta făcute pe genunchi, nu fac altceva decât să amâne găsirea unei soluții
cu adevărat solide, viabile, pe termen scurt, mediu și lung.
Vă mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Eu nu am spus că e o soluție pe termen lung sau foarte lung. Acuma nu înțeleg
ce înseamnă lung sau foarte lung.
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Dumneavoastră îmi spuneți că nu e bine să dăm mâine drumul la apă caldă sau
aveți altă soluție de a da drumul, mâine, la apă caldă, că v-am spus că sunt deschis.
Restul, ,,genunchi, ne genunchi”, asta este soluția. V-am spus cum văd eu că este
soluția.
Cu experiența dumneavoastră, sunt deschis să-mi spuneți acum, public, care ar
fi soluția, ca să dăm mâine drumul la apă caldă.
Dacă vreți să stăm 6 luni, să gândim o soluție pe termen lung, posibil. Dar nu
cred că asta așteaptă lumea de la mine, astăzi, sau de la dumneavoastră, sau de la cei
de la Ploiești.
Dl Emil Calotă
Domnul președinte, rugămintea mea este să nu vă duceți în limbajul politic pe
o discuție tehnică, cu mine.
Dl Iulian Dumitrescu
Da nu e vorba de tehnică.
Întrebarea este: Există altă posibilitate să dăm drumul mâine?
Dl Emil Calotă
În momentul acesta, e nevoie de niște ingineri care cunosc sistemul de
termoficare din Ploiești. Soluția se regăsește la CET Brazi. Soluții de genul ăsta, de
tipul cazane mobile, că vii cu găleți de apă fierbinte, când e vorba de sute de tone de
apă fierbinte care trebuie livrată în blocurile Ploieștene, astea sunt inepții. Sunt
chestiuni absolut jenante, pentru bunul simț ingineresc al oamenilor din Ploiești și din
Prahova. Evident, că soluția nu se regăsește decât la nivelul CET-ului Brazi, ca unitate
de producție și generare a apei calde, a termiei, în general. Evident, că cine va opera
acolo, e altă discuție, de natură juridică, de natură legală, pentru că operatorul de
termoficare care a fost identificat în licitația asta s-a dovedit a fi o mare greșeală.
Dl Iulian Dumitrescu
Eu nu am spus, domnul Calotă, și cu asta închid, pentru că nu are rost..., eu am
spus că se poate da drumul la CAF-ul 2, care a fost oprit la 31 iulie și dacă el nu era
oprit, apă caldă aveam în continuare. Nu am spus că trebuia să vină altcineva cu nu
știu ce cazane, cu nu știu ce...
Am spus că a fost oprit într-un mod abuziv. Dacă ar fi fost pentru o lună aduse
altceva, nu m-ași fi opus și nu s-a opus nimeni din Consiliul județean. Și am mai spus
așa: cazanul 2,acesta care dă acum apă caldă, poate fi pornit în 24 de ore - are toate
avizele. Am avut discuția cu cel care ar fi trebuit să facă revizia și a spus că poate fi
pornit în 24 de ore.
Adică..., nu am găsit altă soluție decât tot acolo. Soluția era acolo, doar că
trebuia puțin deblocată. Normal că vă împărtășesc toate punctele de vedere, normal că
acolo trebuie făcute niște lucruri, niște investiții. Avem proiecte pe fonduri, doar că pe
celulă de criză, pe modelul celulei de criză oamenii așteaptă un răspuns: Dacă putem
să dăm drumul repede sau putem să mai stăm o perioadă.
Dl Emil Calotă
Categoric, tehnic și tehnologic, se poate. CET-ul Brazi, ca unitate, repet, din
Industria Energetică, care a funcționat ani și ani la rând, a avut întotdeauna soluție de
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funcționare pe timp de vară, atunci când, cel puțin o lună de zile era nevoie de oprirea
funcționării normale, pentru revizii și pentru lucrări de reparații. Din cauza asta, orice
CET, orice cazan de cogenerare, repet, care produce energie electrică și apă caldă în
paralel, are cazanele de apă fierbinte sau CAF-urile pe care le spuneți, ca soluții de
funcționare pe timp de vară. Astea sunt lucruri evidente, elementare, și mă bucur că
ați avut timp să intrați un pic în CET ca să le spuneți. Mai rămâne de văzut, cine va
opera. Dar asta este o altă discuție...
Dl Iulian Dumitrescu
Ca să înțeleagă lumea: practic, dacă firma era bine intenționată, nu oprea
acuma CAF-ul acesta 2, l-ar fi oprit când pornea cazanul 5, sau cum îi spuneți
dumneavoastră la 5, care dădea și apă caldă și termie, probabil după 15 octombrie, și
îl băgau pe acesta în revizie. Ei ca să nu mai..., în sfârșit..., ați spus dumneavoastră că
a fost o dezamăgire. Din păcate, au fost singurii care au fost la licitație. Da, în sfârșit,
nu este subiectul. Acuma, contractul este reziliat și singura entitate care poate să facă
asta, la ora asta, printr-o delegare directă, după cum știți dumneavoastră, nu e vreo
entitate din cadrul Consiliului județean, este R.A.S.P. Ploiești. Și într-un fel se
îndeplinește și dorința primarului Ploieștiului, ca să preia și să existe o conducere
unitară pe tot lanțul acesta, de la producție la distribuție. Probabil și dumnealor au
ocazia să urmărească ședința aceasta și sunt convins că știu ce au de făcut.
În ceea ce mă privește, o să le solicit să facă ceea ce trebuie să facă pentru
Ploieșteni și să dea drumul la apă caldă, mâine. Dacă nu se poate, mâine, am spus cămi asum o eroare de 24 de ore. Dacă așa stau lucrurile.
Dl Emil Calotă
Energia de servicii publice, pe partea de termie, are 3-4 oameni. Evident că
managementul Serviciului de termoficare, este prima chestiune. Și doi, este vorba de
personalul de exploatare. E vorba de ingineri, maiștri și muncitori, care în momentul
acesta lucrează la nivel de CET Brazi, lucrează pe partea de transport primar, transport
secundar, distribuție și furnizare în oraș. Oamenii aceștia trebuie conduși de cineva.
Regia de Servicii publice, cu sau fără Volosevici, nu are capacitatea managerială de a
gestiona o trupă de câteva sute de oameni, de specialiști, care trebuie 24 de ore din 24
să asigure funcționalitatea și continuitatea serviciului.
Deci repet, celula de criză este absolut necesară, pentru că ea trebuie să conțină:
Primăria Ploiești, dar și Consiliul județean, ca backup pentru control, îndrumare și
dacă vreți, ajutor.
Dl Iulian Dumitrescu
Dar, revenind. Ca lucrurile să meargă rapid, trebuie o entitate să înceapă
operarea și entitatea asta, singura care poate să fie la ora aceasta, că nu mai sunt
probleme cu cazanul, nu mai e vreo problemă cu actele, este doar o problemă de
entitate, pentru că entitatea precedentă nu a respectat contractul și nerespectând
contractul am fost în situația neplăcută de a-i rezilia contractul.
Dar chiar dacă există altcineva, dintre consilieri, care știe că ar putea să fie o
altă entitate care să preia acest serviciu, e liber să spună și nu cred că cineva din Ploiești
o să-i reproșeze ceva.
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Dl Emil Calotă
Domnul președinte, nu există minuni. Există doar o lege, Legea Serviciilor
publice, care spune clar cum se definește și ce entitate poate fi cea care să opereze
serviciul.
Dl Iulian Dumitrescu
Și sunteți de acord cu mine că am dreptate, că, entitatea, singura pe care o avem
acum în Ploiești, în condițiile în care nu sunt probleme cu CET-ul Brazi, este R.A.S.P.ul Ploiești? Și să îndeplinească dorința domnului primar, de a avea un lanț integral de
la producție până la distribuție?
Dl Emil Calotă
Și cu ADI Termie ce faceți? Că l-ați propus și acum îmi aduc aminte discuția
din sală, când a fost propus și când v-am atras atenția că v-a întârzia. Cu ADI Termie,
ce facem?
Dl Iulian Dumitrescu
Vă spun ce facem cu ADI Termie, după ce avem apă caldă în Ploiești.
Dl Emil Calotă
Se poate da dispoziție, important este cine dă dispoziție și cine semnează
pentru dispozițiile de repornire și de funcționare a serviciului. Asta este foarte
important. Pentru că semnătura aia trebuie să fie legală, trebuie să fie însușită și
acceptată.
Dl Iulian Dumitrescu
De aia v-am și spus că, din punct de vedere legal toate lucrurile sunt ok.
Din punct de vedere tehnic, în maxim 24 de ore, sunt și acelea ok. Mai trebuie,
acum, Consiliul local și primarul Ploieștiului, să-și facă și ei treaba și să solicite către
ADI Termie să opereze ei Serviciul de termie, prin R.A.S.P..
Trecem la ordinea de zi.
Dl Iulian Dumitrescu
Avem un proiect la care nu avem avize și nu pot...
Dna Hermina Adi Bîgiu
Renunțați la el.
Dl Iulian Dumitrescu
Renunț la el.
Dacă mai sunt alte întrebări vizavi de termie?
Dl Rareș Dan Enescu
Domnul președinte, ne puteți spune despre ce aviz este vorba?
Dl Iulian Dumitrescu
Nu. Tocmai renunțăm. Vă spun după ședință. Nu vreau să zăpăcesc lumea care
se uită la noi, cu alte lucruri. Că eu cred că lumea care se uită la noi, pentru un singur
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lucru, la ora asta. Și la mine și la dumneavoastră și la restul. Vor să știe dacă putem și
dacă suntem în stare și mai ales vor să știe dacă există soluții. Soluții există.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Și mai trebuie să știe lumea și că suntem responsabili, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Exact. Soluții există...
Dl Rareș Dan Enescu
Domnul președinte, voiam să știu dacă din cauza acestui aviz mai întârziem
acele 24 de ore.
Dl Iulian Dumitrescu
Nu. Ați înțeles greșit. Trebuie să ne ceară Ploieștiul, ca să putem să pornim. Că
ce fac, pornesc eu, mâine, și unde dau, cui dau?
Dl Rareș Dan Enescu
Am înțeles și vă mulțumesc pentru explicații.
Dl Iulian Dumitrescu
Noi suntem pregătiți să furnizăm.
Gata, e în regulă.
Vă mulțumesc mult de tot și vă țin la curent cu toată situația.
Vă mulțumesc.
Ședința s-a încheiat la ora 19:10.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
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