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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 09 august 2022, ora 14,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 367 din 
05.08.2022, a președintelui Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnul 
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone Dumitru 
și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și 
următorii 34 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, 
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu 
Silviu Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, 
Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina 
Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, 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, Tudoran Lorin-
Gabriel și Țaga Gabriel.  

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

La ședința extraordinară 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; dna Iaroslava Mihaela Moiceanu, consilier la Biroul sănătate, 
cultură, învățământ, mass media, sport-tineret, ONG-uri, turism și dna Liliana 
Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului județean Prahova. 

La ședința extraordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii 
invitați: dl Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 
dl Dorin Ilian Lețea, directorul general al Societății ,,Hidro Prahova” S.A. și 
reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dl Ion Stoica, 
directorul general al Societății ,,Brazi Industrial Parc” S.A.; dl Gheorghe Orbu, 
primarul comunei Ariceștii Rahtivani și dl Aurel Răileanu, cetățean al municipiului 
Ploiești. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Facem întâi prezența. 
 

X 
X             X 
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S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și 
Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și consilierii 
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, 
Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel 
Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru 
Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-
Dan, 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, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  

 
X 

X              X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
 
Dl Gabriel Țaga 
Buna ziua! 
Nu particip la ultimul punct, fiind vorba de învățământ. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Avem o ordine de zi din 6 puncte și doresc să retrag punctul nr. 5 de pe 

ordinea de zi: 
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. 

Asta înseamnă că rămâne o ordine de zi cu 5 puncte.  
Dacă nu sunt observații în ceea ce privește ordinea de zi, supun la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36  voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
1. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și 

bugetului Spitalului Județean de Urgență Ploiești pe anul 2022 - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legii, în anul 2022, a 

unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul Prahova 
și Consiliul Județean Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea Hidro Prahova S.A. - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
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     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
5. (fost 6) Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul județului Prahova a 

listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, 
precum și stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul școlar 2022-2023 - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 1 pe ordinea de zi - Depunerea jurământului de către consilierul 

județean nou validat. 
Vă rog, doamna secretar, luați cuvântul! 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Încheiere în dosarul 3061/2022 a Tribunalului Prahova, se admite cererea 

formulată de petentul secretarul general al județului, validează mandatul domnului 
Boroșteanu Silviu Adrian, în funcția de consilier județean al Consiliului județean 
Prahova, din partea Partidului Uniunea Salvați România, filiala județeană USR 
Prahova. Prezenta Încheiere se comunică de îndată Prefectului județului Prahova, 
secretarului general al Consiliului județean Prahova, în vederea validării mandatului 
de consilier județean. Cu mențiunea că încheierea este definitivă.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumim. 
Vă rog! 
 
Dl Silviu Adrian Boroșteanu 
Subsemnatul Boroșteanu Silviu Adrian, consilier în cadrul Consiliului 

județean Prahova, depun în fața Consiliului județean următorul jurământ:  
 

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea 
ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor județului Prahova. 
Așa să îmi ajute Dumnezeu! 

 
Vă mulțumesc! 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumim. 
Punctul nr. 2 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al județului și bugetului Spitalului Județean de Urgență Ploiești pe 
anul 2022. 

Vă rog! 
 
Dna Raluca Mihaela Bercea 
Vă rog să consemnați că la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Dacă sunt alte observații? 
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Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, am de formulat un amendament. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Amendamentul a fost înaintat și la Comisiile de specialitate. S-a luat în analiză 

și a primit și aviz favorabil. 
Amendamentul constă în: 
- Alocarea sumei de 120,00 mii lei la titlul 20 ,,bunuri și servicii”, articolul 

20.02 ,,reparații curente”, cap. 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, prin 
diminuare de la titlul 20 ,,bunuri și servicii”, articolul 20.30 ,,alte cheltuieli”, alineat 
20.30.30 ,,alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cap. 51.02 ,,Autorități publice și acțiuni 
externe”, conform referat nr. 18.083/2022; 

- Modificarea fișei proiectului ,,Reabilitare rețele termice aferente SACET 
Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană – Etapa 
I”, conform referat nr. 18.089/2022. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Observații? Nu sunt. 
Supun la vot amendamentul domnului Tudone 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 36 voturi „pentru”. 
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Amendamentul a fost adoptat. 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. 
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legii, 

în anul 2022, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru 
Județul Prahova și Consiliul Județean Prahova. 

Observații? 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Bună ziua, domnul președinte! 
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Nu înțeleg de unde nevoia asta, pentru că, dacă vă aduceți aminte, a fost același 
subiect cu domnul Semcu, acum doi ani de zile.  

Acum nu mai vine el cu proiecte, veniți dumneavoastră. 
Haideți să lămurim un pic, că știți foarte bine cine avea contracte cu Hidro 

Prahova! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vedeți că sunteți la alt punct. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Păi, tocmai de asta v-am întrebat la început. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
A făcut o paralelă cu Hidro, când cerea Semcu servicii juridice, și acum zice 

că ați început și dumneavoastră. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
La punctul nr. 4, e asta cu... 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Știu. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Dacă îmi permiteți, domnul consilier! 
Anul anterior, la care ați făcut referire cu privire la solicitarea Hidro de la acel 

moment, nu am spus în consiliul județean niciunul dintre toți colegii că nu este de 
acord și că fundamentarea pe baza căreia a solicitat nu cuprinde ceea ce trebuie să 
cuprindă. S-a returnat, în a veni cu o fundamentare corespunzătoare, ceea ce nu s-a 
mai întâmplat. 

N-a fost nicio discuție că nu s-a dorit să se dea acordarea asistenței juridică la 
acel moment către Hidro, ci s-a returnat documentația în vederea fundamentării 
corespunzătoare.  

Mulțumesc. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Ceea ce vrea să spună domnul Tudone e că niciodată nu strică serviciile 

juridice de consultanță. Nu au cum să strice. Putem să facem lucrurile cât mai bine și 
cât mai corect pentru...  

 

Dl Mihai Cristian Neagu 
Mi-ar fi plăcut să fie și domnul director în sală. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu are ce să comenteze domnul director, pentru ce e la Consiliul județean. 
O să comenteze, domnul director, când o să ajungem la punctul nr. 4. 
Supun la vot proiectul. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri?  
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Mă abțin eu. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
O abținere. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru” și o ,,abținere” (domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian).  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea Hidro 
Prahova S.A.. 

 
Dl Dumitru Tudone 
Aici nu particip, domnul președinte. 
 
Dna Elena Iuliana Dosaru 
Domnul președinte, la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 
Dl Cătălin Adrian Ignat 
Domnul președinte, o singură precizare la acest punct. 
A mai existat, de-a lungul timpului, achiziționarea acestor servicii și nu suntem 

împotriva lor, dar vrem la finalul perioadei contractuale să primim o prezentare 
detaliată, un raport detaliat al activității firmei care va câștiga acest contract, pentru a 
decide în continuare dacă este nevoie să înființăm un departament juridic la nivelul 
acestei societăți sau rămânem în această colaborare cu contract de prestări servicii.  

 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Dar există un departament juridic. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Lețea, vreți să spuneți două cuvinte, vă rog? 
 
Dl Dorin Ilian Lețea 
În cadrul Societății Hidro Prahova, există un Birou, avizare legalitate, nu un 

Birou care poate să facă proiecții de natură juridică.  
Solicitarea pentru achiziția acestor servicii de consultanță juridică au la bază 

Raportul întocmit de către ANRSC la acordarea licenței. În 2022 a expirat licența pe 
care Hidro Prahova a avut-o, din partea ANRSC-ului. La noua procedură de licențiere, 
sunt lăsate niște măsuri care țin de contract de delegare, în condiții legislative de 
funcționare, armonizarea serviciului, împreună cu Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei”.  

Toate aceste contracte și elemente, notificările către clienți și toate 
documentele pe relația client-furnizor, trebuie armonizate pe cadrul legislativ. 

Mulțumesc. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
 

Dl Sorin Dumitrașcu 
Domnul președinte, la acest punct nu particip la vot. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă mai sunt alte... 
Domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Dacă îmi permiteți, domnul președinte, trebuie avut în vedere de către colegii 

din consiliul județean, că atât punctul nr. 3, pe care tocmai l-am aprobat, cât și punctul 
nr. 4, în primul rând vizează complexitatea cauzelor pentru care urmează a se asigura 
asistență și reprezentare juridică și nu neapărat existența unui compartiment juridic.  

Mulțumesc.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă mai sunt alte observații, comentarii? 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnul președinte, dacă îmi permiteți? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da, domnul Apostolache. 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Voiam doar să întăresc și eu spusele domnului vicepreședinte Tudone, de la 

punctul anterior. 
Noi, anul trecut, când am discutat despre Hidro Prahova, am cerut o 

fundamentare serioasă a demersului și din păcate conducerea de la acel moment nu a 
mai revenit cu acea fundamentare în Consiliul județean și nu am putut să aprobăm 
solicitarea respectivă. Vedem că astăzi lucrurile s-au îmbunătățit și s-a venit aici și s-
a prezentat un punct de vedere și vreau să mai spun că și eu mi-aș dori ca în timp să 
avem și informații legate de modul în care se derulează această reprezentare și 
implicațiile pentru Hidro Prahova.  

Vă mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Lețea, ați auzit? 
 
Dl Dorin Ilian Lețea    
Negreșit. Este cerință legală să prezentăm...  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Ok. E în regulă. 
Dacă nu mai sunt alte observații sau comentarii, aș vrea să supun la vot 

proiectul. 
Voturi împotrivă? 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Împotrivă. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru” și un vot ,,împotrivă” (domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian). 
(Domnul vicepreședinte Dumitru Tudone, doamna consilier județean 

Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier județean Dumitrașcu Sorin nu au 
participat la vot). 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Proiectul a fost aprobat, cu un singur vot împotrivă. Restul... s-au consemnat 

persoanele care nu au participat. 
Ultimul punct pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea la 

nivelul județului Prahova a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului 
pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul 
școlar 2022-2023. 

Dacă sunt observații? 
Nu sunt observații. 
Supun la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 
(Domnul consilier județean Țaga Gabriel nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Declar ședința închisă.  

 
Ședința s-a încheiat la ora 14:20. 

 
 
 

PREȘEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
Iulian Dumitrescu                                                Hermina Adi Bîgiu 
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