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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 31 august 2022, ora 16,00 
 

 

La ședința Consiliului județean Prahova, convocată prin Dispoziția nr. 387 din 
25.08.2022, modificată prin Dispoziția nr. 397 din 31.08.2022, a președintelui 
Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnul Iulian Dumitrescu, 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. 

Domnul Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, 
doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, 
Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra și Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni: 
Apostolache Mihai Cristian, Boroșteanu Silviu Adrian, Constantin Răzvan-
Constantin, Dumitrașcu Sorin, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Neagu Mihai-
Cristian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga 
Gabriel, 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 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 Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Daniel 
Minculescu, directorul executiv al Direcției Tehnice și dna Eliza Grecu, șeful 
Serviciului financiar contabilitate din cadrul Direcției economice. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii 
invitați: dl Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 
dl Nicolae Marius Sora, primarul comunei Gura Vadului; dna Mita Enache, 
directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova; dl Silviu 
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Crîngașu, directorul Clubului Sportiv ,,Activ Prahova Ploiești”; dl Andrei Cosmin 
Țurcanu, directorul Societății ,,Ploiești Industrial Parc” S.A.; dl Mihai Dumitrache, 
managerul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dna Claudia Gociu, 
directorul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova; dna 
Măndița Botezatu, directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de 
Tîrg; dna Aurora Rîncioagă, directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
Breaza; dl Nicolae Obiloiu, directorul Școlii Profesionale Speciale Plopeni; dl 
Bogdan Hodorog, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” și reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dna Ioana Carmen 
Ilie, directorul general al Direcției Județene de Pază Prahova; dna Steliana Văcar, 
viceprimarul comunei Scorțeni; dna Lorena Chițu, contabil la Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Breaza și dna Violeta Preoteasa, contabil șef la Centrul Județean 
de Cultură Prahova. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
În primul rând, vreau să îmi cer scuze pentru întârziere. Nu am avut semnal. 
O să îi dau cuvântul domnului vicepreședinte, Dumitru Tudone, să prezinte 

ședința... 
Vă rog, domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Da.  
Avem o ordine de zi, inițială, cu 31 de puncte și 3 puncte suplimentare. 
Supun la vot completarea ordinii de zi cu cele 3 puncte. 
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi cu 37 voturi „pentru”, după cum urmează: 
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 51/2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit 
de interes județean pe anul 2022 – Sesiunea a II-a și a Ghidurilor solicitantului 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Prahova 
pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2022 – Sesiunea a II-a - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Gospodării 
tradiționale în localitatea Drajna” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu cele 3 puncte incluse.  
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 26 iulie 2022. 
 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 01 august 2022. 
 3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 03 august 2022. 
 4. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Prahova din data de 09 august 2022. 
 5. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 09 august 2022. 
 6. 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. 
 7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 146/28.07.2022 privind actualizarea denumirii și componenței comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean Prahova, pentru mandatul 2020-2024 - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisia nr. 6. 
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu unele localități 
din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare a Ținutului 
Vinului în Județul Prahova 2022-2030” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor medii ale produselor 
agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2022 - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 
public al comunei Scorțeni 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. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă, Orașul Breaza în administrarea Consiliului Județean Prahova a 
unui imobil, proprietate publică a Județului Prahova, situat în Comuna Ariceștii 
Rahtivani, sat Nedelea - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6. 
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 293/2021 a 
Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a 
județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 și Șoseaua 
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Vestului nr. 14-16 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților 

Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești 
Industrial Parc S.A. pentru a aproba vânzarea unor imobile aflate în proprietatea 
Societății Ploiești Industrial Parc S.A. - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul 
Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 
Județeană de Pază Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - aparat propriu, 
asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Prahova pentru anul școlar 2022-2023 - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special 
pentru anul școlar 2022-2023 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6. 
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 14/2022 a Consiliului 
Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru 
protecția copilului a Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna 
Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
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pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere pe DJ 219, 0,115 Km, comuna 
Predeal Sărari (0,020 Km, pct. Petre Georgeta, satul Predeal, 0,010 Km, pct. 
Dragomir, satul Predeal, 0,010 Km, pct. Păun, satul Predeal, 0,040 Km, pct. Cireș, 
satul Zâmbroaia, 0,020 Km, pct. Brutaru, satul Zâmbroaia, 0,015 Km, pct. Păsăroiu, 
satul Zâmbroaia), județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Apărări de mal pentru protejare DJ 101T, 0,200 Km, 
trei zone, comuna Bertea” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 Km, punct 
„Boncu”, satul Valea Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 207, L=0,600 Km, comuna 
Șotrile, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 234, L=0,650 Km, comuna Chiojdeanca 
(PV nr. 261/17.02.2021)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 
58/2021 a Consiliului Județean Prahova privind validarea componenței nominale a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 29. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova” - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu 
DJ 101 I și strada Buda, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 51/2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 
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Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit 
de interes județean pe anul 2022 – Sesiunea a II-a și a Ghidurilor solicitantului 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Prahova 
pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2022 – Sesiunea a II-a - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Gospodării 
tradiționale în localitatea Drajna” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 34. Diverse (Decizia nr. 25/2022 a directorului Camerei de Conturi a 

Județului Prahova). 
 

Dl Dumitru Tudone 
Ordinea de zi a fost aprobată. 
Vă rog, domnul Enescu! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Vă rog să se consemneze că la punctul nr. 14, cel cu Parcul Industrial Ploiești, 

nu particip la vot. 
 Mulțumesc. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Trecem la parcurgerea ordinii de zi. 

 Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 26 iulie 2022. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Dumitru Tudone 

 Punctul nr. 1 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței 
extraordinare, de îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 01 august 2022. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Dumitru Tudone 

 Punctul nr. 2 a fost aprobat. 
 Proiectul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 03 august 2022. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Dumitru Tudone 

 Punctul nr. 3 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 4 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Județean Prahova din data de 09 august 2022. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Dumitru Tudone 

 Punctul nr. 4 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 5 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 
îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 09 august 2022. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Dumitru Tudone 

 Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a fost aprobat. 
 Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea 
Consiliului județean Prahova pe anul 2022. 
 Dacă sunt discuții? 
 
 Dna Raluca Mihaela Bercea 
 La acest proiect de hotărâre, vă rog să consemnați că nu particip la vot. 
 Mulțumesc. 
 
 Dna Elena Iuliana Dosaru 
 Domnul vicepreședinte, nici eu nu particip la vot la acest proiect. 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Dacă nu mai sunt discuții, să-mi permiteți să formulez un amendament la acest 
proiect care vizează suplimentarea bugetului cu suma de 3,5 milioane: 500 mii, sunt 
necesari pentru a finanța Parteneriatul cu orașul Boldești Scăeni, pentru funcționarea 
Unității de asistență medico socială Boldești Scăeni, iar 3 milioane, îi vom asigura 
pentru asigurarea reparației și iscirizării CAF-ului 2 și 5, în vederea asigurării 
funcționării CET-ului. 
 În urma acestui amendament, textul proiectului se va modifica astfel: 
 Art. 2 - Se aprobă modificarea repartizării excedentului rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2021 în sumă de 142.202,27463 mii lei, după cum 
urmează: 

- 387,27463 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și 
dezvoltare în anul curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualelor 
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deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul 
exercițiului bugetar; 

- 8.259,65 mii lei - ,,transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital în 
domeniul sănătății” la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde am asigurat și 
sumele necesare pentru plata tichetelor, vouchere de vacanță și a unor hotărâri 
judecătorești restante, neachitate. 
 Și art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2022 prin 
suplimentarea veniturilor totale cu suma de 69.821,80 mii lei, a cheltuielilor totale cu 
suma de 69.821,80 mii lei, precum și redistribuirea unor sume între capitole, titluri, 
articole și/sau alineate, conform influențelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
 Supun la vot amendamentul citit. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 35 voturi „pentru”. 
 (Doamnele consilier județean Bercea Raluca Mihaela și Dosaru Elena 
Iuliana nu au participat la vot). 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Amendamentul a fost aprobat. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 
 (Doamnele consilier județean Bercea Raluca Mihaela și Dosaru Elena 
Iuliana nu au participat la vot). 
 

Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 6 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 7 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 146/28.07.2022 privind actualizarea denumirii și componenței 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova, pentru mandatul 2020-
2024. 
 La acest proiect s-au făcut propunerile incluse în dispozitivul hotărârii, în sensul 
următor:  

- se desemnează domnul Tudoran Lorin Gabriel în componența Comisiei de 
organizare și dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor 
publice, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale; 
 - se desemnează domnul Boroșteanu Silviu Adrian, în componența Comisiei 
privind cooperarea interinstituțională în plan intern și extern. 
 Dacă mai sunt și alte propuneri? 
 Dacă nu mai sunt alte propuneri, pot supune la vot proiectul de hotărâre, fiind 
câte o singură propunere pe fiecare loc.  
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 7 a fost aprobat. 

 Proiectul nr. 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind asocierea 
județului Prahova cu unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de 
interes public. 
 Dacă sunt discuții?  
 Doamna Dosaru! 
 
 Dna Elena Iuliana Dosaru 
 La acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Domnul Enescu! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Domnul vicepreședinte, dragi colegi, salut inițiativa conducerii Consiliului 
județean să ofere parteneriate, localităților, acolo unde este nevoie. Și mă bucur 
pentru asta. 
 O să vă rog să aveți în vedere, pe viitor, să vă aplecați atenția și la celelalte 
localități care au nevoie, și aș enumera aici: Posești, Șoimari și altele, care au nevoie 
pentru dezvoltare, pentru școli, pentru alte chestiuni, de un supliment, în forță, ca să 
poată să termine lucrările pe care le au. 
 Vă mulțumesc.  
 

Dl Dumitru Tudone 
Mulțumim și noi, domnul consilier. 
Dacă mai sunt alte discuții? 
Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot punctul nr. 8 de pe ordinea de zi. 
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 

  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”. 
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot). 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 8 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

„Strategiei de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova 2022-2030”. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot punctul nr. 9 de pe ordinea de zi. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
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Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 9 a fost aprobat. 
Punctul nr. 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea 

prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe 
pajiști, pentru anul fiscal 2022. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest punct. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 10 a fost aprobat. 
Punctul nr. 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea 

trecerii unor imobile din domeniul public al comunei Scorțeni în domeniul public al 
județului Prahova. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest punct. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 11 a fost aprobat. 
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Breaza în administrarea Consiliului 
Județean Prahova a unui imobil, proprietate publică a Județului Prahova, situat în 
Comuna Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 12 a fost aprobat. 
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 293/2021 

a Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a 
județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 și Șoseaua 
Vestului nr. 14-16. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest punct. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  



11 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 13 a fost aprobat. 
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
Ploiești Industrial Parc S.A. pentru a aproba vânzarea unor imobile aflate în 
proprietatea Societății Ploiești Industrial Parc S.A.. 
 Dacă sunt discuții? 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul vicepreședinte! 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Da. 
 
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 La acest punct, eu și doamna Băzăvan Ionela-Daniela, nu participăm la vot. 
 Mulțumesc. 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Dacă mai sunt alte discuții? 
 Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
  (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela-Daniela și domnii consilieri 
județeni Apostolache Mihai Cristian și  Enescu Rareș Dan nu au participat la vot). 
  

Dl Dumitru Tudone 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 15 a fost aprobat. 
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Direcția Județeană de Pază Prahova. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu, supun la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 16 a fost aprobat. 
Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - aparat 
propriu, asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 17 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Prahova pentru anul școlar 2022-2023. 
 Proiectul a fost făcut din partea inițiatorului, cu desemnarea domnului consilier 
județean Chelan Gabriel Bogdan. 
 Dacă sunt alte propuneri? 
 Dacă nu sunt alte propuneri, și e propunere unică, putem trece la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 18 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de 
învățământ special pentru anul școlar 2022-2023. 
 Urmare discuțiilor cu aceste unități de învățământ, ni s-a comunicat activitatea 
reprezentanților Consiliului județean, în cadrul acestor Consilii de administrație.  
 Propunerea executivului este a se menține și duce mai departe activitatea 
începută, iar în acest sens, pot enumera:  

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Municipiul Ploiești - 
reprezentant, Chelan Gabriel Bogdan; 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Municipiul Ploiești - 
reprezentant, Dosaru Elena Iuliana; 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, comuna Filipeștii de Târg - 
reprezentant, Constantin Răzvan Constantin; 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Vălenii de Munte - reprezentant, 
Samoilă Nicolae; 

- Școala Profesională Specială, Plopeni - reprezentant, Dumitrașcu Sorin; 
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- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Breaza - reprezentant, Enescu 
Rareș Dan. 

 Dacă sunt alte propuneri?  
 Dacă nu sunt alte propuneri, supun la vot punctul nr. 19.  
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 19 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 14/2022 a 
Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supun la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 20 a fost aprobat. 
Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei 

pentru protecția copilului a Județului Prahova. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu, supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 21 a fost aprobat. 
Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general 

pentru proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna 
Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova”. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt, supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 22 a fost aprobat. 
Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-
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economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere pe DJ 219, 0,115 
Km, comuna Predeal Sărari (0,020 Km, pct. Petre Georgeta, satul Predeal, 0,010 Km, 
pct. Dragomir, satul Predeal, 0,010 Km, pct. Păun, satul Predeal, 0,040 Km, pct. 
Cireș, satul Zâmbroaia, 0,020 Km, pct. Brutaru, satul Zâmbroaia, 0,015 Km, pct. 
Păsăroiu, satul Zâmbroaia), județul Prahova”. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”. 
 (Domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin nu a participat la 
vot). 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 23 a fost aprobat. 
Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Apărări de mal pentru protejare DJ 101T, 
0,200 Km, trei zone, comuna Bertea”. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 24 a fost aprobat. 
Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 
Km, punct „Boncu”, satul Valea Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova”. 
 Dacă sunt discuții? 
 Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 25 a fost aprobat. 
Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 207, L=0,600 
Km, comuna Șotrile, județul Prahova”. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt, supunem la vot.  
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 26 a fost aprobat. 
Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 234, L=0,650 Km, comuna 
Chiojdeanca (PV nr. 261/17.02.2021)”. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt, supunem la vot.  
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 27 a fost aprobat. 
Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului Județean Prahova privind validarea componenței 
nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova. 

Din partea Grupului PNL, facem propunerea în persoana domnului consilier 
județean, Ionică Eugen. 

Dacă mai sunt alte propuneri?  
Dacă nu mai sunt, fiind propunere unică, putem supune la vot proiectul de 

hotărâre.  
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”.  
(Domnul consilier județean Ionică Eugen nu a participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova”. 

Dacă sunt discuții? 
 

Dna Elena Iuliana Dosaru 
Domnul vicepreședinte, la acest proiect nu particip la vot. 
 
Dl Viorel Dosaru 
Nici eu. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Am înțeles. 
Supunem la vot punctul de pe ordinea de zi. 
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Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 29 a fost aprobat. 
Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la 
intersecția cu DJ 101 I și strada Buda, județul Prahova”. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect. 
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 30 a fost aprobat. 
Continuăm cu punctul nr. 32, care va deveni punctul nr. 31 - Proiect de 

hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 51/2022. 
Dacă sunt discuții? 
Supunem la vot. 
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 31 a fost aprobat. 
Punctul nr. 32 (fost 33) - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 

anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru 
activități nonprofit de interes județean pe anul 2022 – Sesiunea a II-a și a Ghidurilor 
solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al 
Județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2022 – 
Sesiunea a II-a. 

Dacă sunt discuții?  
Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. 
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 32 a fost aprobat 
Punctul nr. 33 (fost 34) - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului „Gospodării tradiționale în localitatea Drajna”. 
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Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt discuții, supun la vot.  
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 33 a fost aprobat. 
Punctul nr. 34 (fost 31) - reprezintă informarea consilierilor județeni cu privire 

la Decizia Curții de Conturi, în urma controlului de audit, efectuat. 
Dacă aveți vreo discuție?  
Dacă mai sunt și alte discuții la punctul ,,Diverse”, din partea dumneavoastră? 
Vă rog, domnul Calotă! 

 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, domnul președinte de ședință, stimați colegi! 
Eu vreau doar să vă atrag atenția asupra conținutului materialului pe care 

Camera de Conturi Prahova a pus-o la dispoziția noastră și, în mod special, asupra 
punctului nr. 4, din capitolul 2, coroborat cu punctul 7 din capitolul unor decizii.  

Amândouă punctele se leagă de..., sau au ca și conținut: 
- obligarea UAT Prahova, respectiv Consiliului județean, de a stabili valoarea 

investițiilor realizate de către concesionarul SACET, pentru Ploiești, în perioada 
2004-2022, respectiv ,,Veolia”; 

- și, respectiv, coroborarea Hotărârilor Consiliului județean Prahova, în acest 
interval de timp, privind aprobarea Programelor de investiții, precum și alte măsuri 
de recuperare, în vederea includerii în patrimoniu și, implicit, a calculării ratelor 
prevăzute de lege, privind amortizarea acestor mijloace fixe, odată puse în funcțiune.  

Nu e o chestiune simplă, dar ea se leagă de o problemă care se află în circuitul 
public, dacă este sau nu oportună ca UAT Prahova, respectiv Consiliul județean, să 
transfere Termocentrala Brazi, către Municipiul Ploiești.  

Și acest aspect, din Auditul Curții de Conturi, alături de alte aspecte pe care le-
am mai semnalat și cu alt prilej, faptul că am aprobat investiții, schimbarea 
arzătoarelor de la Cazanul 5, din grupul de cogenerare care asigură încălzirea pe timp 
de iarnă a orașului Ploiești, a blocurilor racordate la SACET, plus banii pe care i-am 
aprobat pentru reabilitarea transportului primar, de la Brazi până la Ploiești, 11 km 
de sisteme de conducte, adaugă la chestiunea acesta faptul că, mai devreme, în 
rectificarea de buget, s-au alocat niște bani pentru Termocentrală.  

Practic, iată, Consiliul județean, în continuare, își asumă titlul și obligațiile de 
proprietar și vă rog, pe toți, să reflectați, pentru ca într-o proximă ședință, un 
eventual proiect de hotărâre privind transferul CET-ului, să-l respingem.  

Ping pong-ul acesta, cu Termocentrala, nu este o chestiune de joacă de copii, 
chiar dacă primarul Ploieștiului s-a trezit vorbind, în vreo două-trei conferințe: ,,Dați-
mi CET-ul, ca să pornesc apa caldă pentru Ploiești”. Declarații fără suport, iar noi 
trebuie să tratăm responsabil această chestiune. 

CET-ul, în acest moment, pentru informarea dumneavoastră, este în programul 
de reparații pe care, reparatorul consacrat al Termocentralelor din Brazi, firma 
,,Remero”, îl are angajat, de pe vremea când colabora cu fostul operator concesionar, 
cu ,,Veolia”, și ei sunt profesioniști. Sunt oameni care-și fac treaba și care continuă 
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programul de reparații, astfel încât, dacă lucrurile merg bine, și contez foarte mult pe 
domnul vicepreședinte Tudone cât și pe domnul vicepreședinte Apostol, poate 
mergem într-o zi acolo. Omul își face reparațiile, pune la punct toate elementele 
legate de repunerea Grupului 5, în funcțiune, într-o lună și jumătate, cu condiția, 
sigur că da, obținerii și avizului ISCIR. Pentru că, toate reparațiile astea care 
afectează utilajele sub presiune, trebuie reiscirizate și din punct de vedere tehnic. 
,,Remero”, pentru că așa se numește firma, își merită toate aprecierile noastre, pentru 
că, repet, își continuă activitatea, nemaiavând partener, în acest moment. Nu mai 
există ,,Veolia”, această firmă sau asociere de firme care au preluat contractul în 
urma unei licitații absolut jenante pentru Consiliul județean Prahova. 

Aici, sigur că, omniscienta noastră, doamna administrator public, o să ne spună 
cum e cu ADI Termie și așa mai departe.  

Repet, această firmă de doi bani, refuză să discute cu reparatorul, reparatorul are 
nevoie de susținerea proprietarului, pentru a-și termina programul de revizii și 
reparații.  

Și, contez pe domnul vicepreședinte Tudone și pe domnul vicepreședinte 
Apostol, să mergem să discutăm serios cu reparatorul, astfel încât, undeva la 15 
octombrie, Grupul 5, cel care asigură funcționarea în cogenerare pentru încălzirea 
orașului Ploiești... să fie repus în funcțiune. Sigur, nu discutăm, acum, cine e 
operatorul? Asta e o discuție care trebuie tranșată, probabil, la nivel politic. Nu este 
momentul acum.  

Asta voiam, doar să vă rog, să reflectăm cu toții și să adoptăm o poziție solidă, 
responsabilă. CET-ul este al Consiliului județean, UAT Prahova, pe teritoriul 
Comunei Brazi, și pentru a da o șansă funcționării SACET-ului, în această iarnă, și în 
iernile următoare, el trebuie să rămână la Consiliul județean. 

Mulțumesc. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Vă mulțumim, domnul consilier.  
După cum știți, Consiliul județean a făcut și face eforturi foarte mari pentru a 

asigura funcționarea în condiții optime a acestui CET. Mai mult decât atât, pentru a-
și întregi patrimoniul, știți foarte bine că ați aprobat, și s-a finalizat în cursul zilei de 
luni și achiziția suprafeței de teren, la notariat, urmând să ne iasă extrasul de carte 
funciară.  

Mai mult decât atât, după discuțiile purtate cu prestatorul de care făceați 
amintire, ne-a asigurat de tot sprijinul și logistica necesară și de asigurarea    
funcționării etapizate, în sensul următor: 

- după cum am și spus, când a venit la mine în birou, firma prestatoare a spus că 
la ora actuală, pe CAF 2 se poate funcționa foarte bine pentru asigurarea apei calde.  

În acest timp, în baza acestor bani pe care i-am alocat astăzi, cu sprijinul 
dumneavoastră, și vă mulțumesc încă o dată, se trece la reparația CAF-ului 5, a 
cazanului, care poate asigura furnizarea apei calde, după care se comută asigurarea 
furnizării apei calde, pe cazanul CAF-ului 5, și se continuă reparația la turbina 
conexă CAF-ului 5 și la CAF-ul 2, pentru a se putea obține iscirizările necesare și 
funcționării în parametrii optimi.  

Consiliul județean, depune toate eforturile și asigură în continuare, toți 
ploieștenii, că vom face tot ce ne stă în putință a avea CET-ul optim de funcționare la 
15 octombrie.  

Vă mulțumesc. 
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Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnul președinte, dacă îmi permiteți! 
 

Dl Dumitru Tudone 
Da, vă rog! 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Aș vrea și eu ca executivul Consiliului Județean să fie atent la măsurile propuse 

de Camera de Conturi Prahova și de asemenea, să urmăriți cu atenție modul în care 
se derulează reparațiile la CET Brazi, astfel încât să fie îndeplinite atât condițiile 
tehnice, dar și de protecție a mediului, că uităm foarte mult acest aspect.   

Mulțumesc. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Mulțumim. 
Dacă mai sunt și alte intervenții?  
Domnul președinte! 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc, domnul Tudone. 
Cineva a pus problema, nu am înțeles foarte clar, vizavi de dreptul de 

proprietate sau... 
Cred că domnul Calotă, dacă am înțeles bine? Corect? 
 

Dl Dumitru Tudone 
Da.  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Calotă și stimați consilieri! 
Dacă este nevoie să transferăm CET-ul, ca să fie apă caldă, și putem lega să 

transferăm CET-ul... Nu mă interesează ca CET-ul să rămână în proprietatea 
Consiliului Județean doar ca să rămână în proprietatea Consiliului Județean. Mă 
interesează, prima dată, să am apă caldă și dacă legal putem să transferăm CET-ul, 
transferăm CET-ul, că nu o să ,,moară” Consiliul Județean Prahova, că este 
proprietar la CET sau că nu e proprietar la CET. Avem obligația să dăm apă caldă.  

Doi la mână: CAF-ul 2, funcționează, este ok să modernizăm, dar el, la ora asta, 
funcționează. Avem... Iar la firma acea nu i-aș plânge de milă, că nu o să lucreze 
nicio firmă fără bani, la vreo reparație, la CAF-ul 5, domnul Calotă. Firma aia va 
avea un contract cu Consiliul Județean Prahova, pentru modernizarea și pregătirea 
CAF-ului 5, în luna octombrie.  

Dar, dincolo de asta, apă caldă pentru ploieșteni, e primul lucru pe care trebuie 
să-l facem, nu să rămână Consiliul Județean Prahova proprietar, că vezi Doamne, 
Doamne ferește, ce se întâmplă dacă pleacă CET-ul la Ploiești.  

Vă mulțumesc! 
 

Dl Emil Calotă 
Domnul vicepreședinte, îmi pare rău că nu se aude, dar trebuie să-i spun ceva, 

că nu a înțeles bine, domnul președinte, să nu rămână cu neînțelesul. 
Îmi dați voie să mai spun două vorbe? 
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Dl Dumitru Tudone 
Vă rog, domnul Calotă! 
 
Dl Emil Calotă 
Dacă domnul președinte mă aude, că, de fapt, acum trebuie să vorbesc pentru 

urechile dânsului. 
Mă auziți, da? 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da, perfect. 
 
Dl Emil Calotă 
În primul rând, vă informez că nu sunt primarul Municipiului Ploiești.  
Deci ceea ce ați spus mai devreme, vă rog eu mult să-i spuneți primarului și nu 

mie, pentru că el conduce serviciile publice de interes public și nu eu. 
Doi: eu susțin ceea ce și dumneavoastră susțineți. CET-ul, pentru a rămâne 

funcțional, acum, în viitorul apropiat și viitorul îndepărtat, trebuie să rămână în 
proprietatea Consiliului Județean, UAT Prahova. Restul, cu transferul la Ploiești și 
lucruri de genul acesta, sunt ,,jocuri de gleznă”, dacă îmi permiteți o formulă ușor 
neacademică. Ceea ce presupune SACET-ul, presupune managementul integrat al 
tuturor elementelor de infrastructură. Nu presupune, Doamne ferește, ca toată 
infrastructura să fie în mâna unui singur proprietar.  

Deci sunt de acord cu dumneavoastră, că se implică Consiliul județean. 
Nu plâng de milă, ci dimpotrivă, rugămintea mea este să fiți sigur că se face 

contract, pentru că, deocamdată, lucrează fără contract, și știți bine chestiunea asta, 
pentru că ,,Veolia” a dispărut din peisaj, de trei luni.  

Iar, cum se cheamă aceasta... Termoficare, nu are niciun fel de calitate și a 
refuzat să susțină contractul de reparații - revizii pe CET-ul Brazi. 

Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
S-a înțeles foarte bine, domnul Calotă. 
Mulțumesc, stimați colegi. Îmi pare rău că nu am putut să fiu azi cu 

dumneavoastră, acolo.  
Vă urez o zi bună tuturor! 
Vă mulțumesc mult de tot! 

 
Ședința s-a încheiat la ora 17:15. 

 
PREȘEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

Iulian Dumitrescu                                                Hermina Adi Bîgiu 
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