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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

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

din data de 09 august 2022, ora 15,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 371 din 09.08.2022, 
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 31 
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, 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 și Tudoran 
Lorin-Gabriel.  

Au lipsit, doamnele consilier județean Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra și 
Sfîrloagă Ludmila și domnul consilier județean 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; 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. 

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; dl Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești; dl Dorin Ilian Lețea, directorul general al Societății ,,Hidro Prahova” S.A.; dl 
Aurel Răileanu, cetățean al municipiului Ploiești și reprezentanții presei. 

 
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, 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, 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 și Tudoran Lorin-
Gabriel. 
        X 

X              X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Avem un singur punct pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

trecerii unor imobile din patrimoniul Societății Brazi Industrial Parc S.A. în domeniul 
public al Județului Prahova. 

Ca să traduc: este vorba de terenul de la Parcul Brazi pe care se află CET-ul, atât 
de discutat zilele acestea.  

Practic, avem două motive:  
- primul motiv, este că avem un proiect pe fonduri europene, și dacă vrem să-l 

implementăm, e refacerea de rețea primară, cea care are destule pierderi, și pentru 
asta ne trebuie terenul.  

- și al doilea motiv, este dacă luând act de ce am văzut în spațiul public, de ceea ce 
spune domnul primar, Andrei Volosevici, că-și dorește CET-ul, e normal să-i dăm 
CET-ul, cu teren cu tot, să nu-i dăm CET-ul fără teren, ca să poată să rezolve cât mai 
repede problema pe care am expus-o mai devreme. 

Deci avem cam două motive: 
- primul motiv, ar fi proiectul pe fonduri europene. 
- al doilea motiv, ar fi, dacă într-adevăr e cinstit, e corect și nu doar face declarații de 

dragul doar să se audă pe acolo pe unde le face, și îl cere într-adevăr, exact cum a 
spus și domnul Enescu, scris, că în vorbă..., noi să putem să venim în întâmpinarea 
Consiliului local, și într-adevăr de la gazele pe care le are rezervate la un preț 
subvenționat, până la CET, cu teren cu tot, rețeaua secundară, rețeaua terțiară, până 
la facturare, asociațiile de bloc, totul să fie într-o singură conducere, ca lucrurile să se 
rezolve foarte simplu. 

Pentru asta, eu vă propun să votăm acest proiect, ca lucrurile să fie totuși..., să se 
simplifice situația de acolo, de la CET Brazi.     

Astăzi, terenul era în proprietatea Societății Brazi Industrial Parc S.A.. Existau și 
niște litigii pe acolo. De astăzi, dacă votăm, el va ajunge în proprietatea Consiliului 
județean Prahova și poate fi transferat, cu CET-ul, împreună cu CET-ul, cu titlu gratuit 
către Primăria Ploiești, dacă domnul Andrei Volosevici are proprietatea    vorbelor și ce 
spune trimite și în scris. 

Dacă sunt observații? 
Supun la vot ordinea de zi. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34  voturi „pentru”, 
cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 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. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Ordinea de zi a fost adoptată. 
Vă rog, domnul Enescu! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, stimați colegi, mulțumesc conducerii Consiliului județean 

pentru faptul că a inițiat acea informare cu privire la proiectul supus dezbaterii, astăzi. 
Am înțeles, în cele din urmă, și mi-au confirmat prin ceea ce au spus, -

Compartimentul juridic, economic și patrimoniu-, că toate lucrurile și aspectele legate 
de acest proiect de hotărâre sunt legale, drept pentru care și noi vom vota acest proiect.   

Și să sperăm că - și eu sunt cetățean al Municipiului Ploiești-, de mâine o să avem 
apă caldă. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Să sperăm că am făcut un pas... 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Spre ce trebuie. 
Vă mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnul președinte, atât eu, cât și doamna Băzăvan, ne abținem la acest proiect de 

hotărâre. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Două abțineri. 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi „pentru” și 

2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și domnul consilier 
județean Apostolache Mihai Cristian). 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Proiectul a fost aprobat. 
Vă mulțumesc. 
 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte! 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Da, domnul Calotă. 
 
Dl Emil Calotă 
Rugămintea mea, doar două minute să mai țineți microfonul deschis. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Emil Calotă 
Acest proiect de hotărâre, am votat pentru argumentul numărul 1, pe care l-ați 

prezentat foarte corect și care trebuie înțeles ca atare.   
Vă rog eu, din tot sufletul, argumentul numărul 2 să-l reconsiderați. 
Deci, aici, nu ne jucăm cu transfer de proprietate, de la Consiliul județean la UAT 

Ploiești, pentru că vrea nu știu cine – primarul sau altcineva.  
Ne gândim la o soluție viabilă care să... Bugetul Municipiului Ploiești, nu are 

capacitatea financiară de a susține funcționarea CET-ului. Vorbesc de costuri de 
operare, de mentenanță și costuri de investiții, domnul președinte. Deci, aici, nu ne 
jucăm  A ține totul într-o mână..., e vorba de gestiune și de management, care nu are 
legătură cu proprietatea asupra infrastructurii respective. Dumneavoastră, acuma, prin 
completarea proprietății asupra terenului, veți accesa douăzeci și ceva de milioane de 
euro pentru reabilitarea transportului primar, între Brazi și Ploiești. Și mai avem deja, 
prin Hotărâre de Consiliu județean, dacă vă amintiți, niște bani europeni alocați pentru 
schimbarea arzătoarelor la cazanul de la grupul 5, cel mai important grup în cogenerare 
din CET. 

Consiliul județean, are câteva zeci de milioane de euro și are capacitate financiară 
de a face din CET-ul acesta o infrastructură modernă. Chestiune pe care, cu toată 
dragostea pentru Municipiul Ploiești, bugetul orașului nu poate să o ducă.  

Deci, punctul 2, rugămintea mea este să ne mai gândim la el. Important este, în 
momentul acesta, să găsim o strategie. Mulțumesc.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Dacă mai sunt alte intervenții? 
Dacă nu mai sunt, închei ședința. 

 Mulțumesc. La revedere! 
 

Ședința s-a încheiat la ora 15:20. 
 

PREȘEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
Iulian Dumitrescu                                                Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 

                Verificat:                                                                                              Întocmit:                                                                                                                                                                                                            
Șef serviciu,                                                                                           Consilier,                                                            

Doina Monica Giulan                                                                     Corina Mariana Bîrjovanu 


