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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

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

din data de 14 septembrie 2022, ora 15,30 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 433 din 
13.09.2022, 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 32 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, Niculcea Nicolae, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă 
Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel. 

Doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-
Mihaela, Dosaru Elena-Iuliana și Papuc Rodica-Mariana și domnii consilieri 
județeni: Boroșteanu Silviu Adrian, Ciolac Dan, Iordăchescu Nelu, Pințoiu Alin-
Valentin, 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. 
 Au lipsit, doamna consilier județean Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra și 
domnul consilier județean Neagu Mihai-Cristian, 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; dl Daniel Minculescu, directorul executiv al Direcției Tehnice; dl Marius 
Constantin Nicolae, șef Birou sănătate, cultură, învățământ, mass media, sport-
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tineret, ONG-uri, turism și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul 
președintelui Consiliului județean Prahova. 

La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova, au 
participat următorii invitați: dl Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești și reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dl Tudor 
Andreoiu; dl dr. Mircea Oprea; dl dr. Nicu Grigore, medic primar chirurgie generală 
în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești și dl dr. Cristian Dumitru, medic 
primar chirurgie generală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 

 
Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 

 Avem o ordine de zi mai scurtă, astăzi. Avem un proiect de hotărâre care a 
fost inițiat, în afară de mine și de domnii vicepreședinți, și de dumneavoastră, de 
consilierii județeni și o să-l citesc imediat.  
 Și mai avem un proiect suplimentar pentru ordinea de zi, un proiect privind 
modificarea Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 95/2022. El, se referă la: 
Reabilitarea, restaurarea, modernizarea și consolidarea imobilului Palatului Culturii.  
 Întâi, supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 
ordinii de zi cu 35 voturi „pentru”, după cum urmează: 

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean 
Prahova nr. 95/2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

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

Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumesc. 
Supun la vot ordinea de zi, în integralitatea ei, cu cele 2 proiecte. 
Cine este pentru?  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea denumirii 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești în Spitalul Județean de Urgență Ploiești 
”Dr. Constantin Andreoiu” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova, de domnii Dumitru Tudone și Apostol Constantin 
Cristian, vicepreședinții Consiliului Județean Prahova, și de consilierii județeni. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3, nr. 5 și nr. 6. 



3 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean 
Prahova nr. 95/2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

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

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Trecem la ordinea de zi. 
 Primul proiect, pe ordinea de zi este - Proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Ploiești în 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești ”Dr. Constantin Andreoiu” - inițiat de mine, de 
domnii vicepreședinți și de consilierii județeni. 
 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3, nr. 5 și nr. 6. 
 Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 O să îl rog pe domnul Calotă, întâi, să ne spună câteva cuvinte. 
 

Dl Emil Calotă 
Mulțumesc, domnul președinte. 
Stimați colegi, momentul de astăzi este special, pentru că sunt demersuri pe 

care le finalizăm, începute de mai multă vreme, și mulțumesc din capul locului, 
colegilor și conducerii Consiliului județean, pentru implicare.  

Spun că este un moment special pentru că nu doar recunoaștem, noi, cea mai 
importantă instituție publică a Județului Prahova, o valoare incontestabilă, o valoare 
imensă a medicinii prahovene și românești, și recunoașterea aceasta va deveni un 
element de conștiință publică, prin faptul că cel mai important spital din județul 
Prahova va purta numele doctorului Constantin Andreoiu.     
 Spuneam că momentul este special și pentru că ziua de astăzi, domnule 
președinte, aș vrea să însemne începutul unei politici ceva mai susținute, de regăsire 
la nivel de instituții publice, din județul Prahova, a unei identități intelectuale, 
culturale, prahovene. Trebuie să încercăm să devenim mult mai puternici în ceea ce 
înseamnă originea, continuitatea și valoarea oamenilor pe care județul Prahova i-a 
dat în diverse domenii: cultură, iată, astăzi, medicină, alte domenii în care, de 
asemenea, avem reprezentanți de o valoare extraordinară.  
 Eu nu vreau să lungesc acest moment, dar vreau să vă cer permisiunea 
dumneavoastră pentru că avem, astăzi, invitați în sală, și o să îi rog să ne adreseze 
câteva cuvinte: pe domnul Tudor Andreoiu, băiatul doctorului Constantin Andreoiu;  
pe doctorul Mircea Oprea, poate cel mai valoros dintre elevii doctorului Constantin 
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Andreoiu și clar, cel mai bun chirurg pe care l-a avut medicina prahoveană, cel puțin 
în ultimii 30 de ani; doctorul Nicu Grigore, de asemenea, elev al doctorului 
Constantin Andreoiu și unul dintre cei mai mari chirurgi pe care i-am avut noi, în 
Prahova și ultimul, dar nu cel din urmă, este, de asemenea, doctorul chirurg, Cristian 
Dumitru, de la Spitalul Județean Prahova. Toți, însoțiți de managerul, de directorul 
Spitalului, domnul doctor Bogdan Nica, pe care-l știm mai bine și ale cărui merite, 
de asemenea, nu pot fi trecute cu vederea, pentru că în mandatul lui, iată, se întâmplă 
ceea ce de mult, lumea medicală prahoveană și în general, prahovenii și ploieștenii, 
doreau, să vadă numele doctorului Constantin Andreoiu, acolo unde merită.   
 Domnul președinte, i-aș invita, în ordine, să ne adreseze câteva cuvinte...  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Sigur, că da. 
 

Dl Emil Calotă 
 ...pe domnul Tudor Andreoiu, apoi pe doctorul Mircea Oprea și în final, pe 
managerul spitalului, cel care va trebui să pună în aplicare această Hotărâre, pentru 
că are ceva de muncă până la 01 ianuarie, când intră, efectiv, în vigoare.   
 Vă mulțumesc. 
 Domnul Andreoiu, vă rog! 
 
 Dl Tudor Andreoiu 
 Bună ziua! 
 Mă simt onorat să fiu prezent în acest for și vă mulțumesc pentru invitație.  
 Stimate doamne, stimați domni, nu am intenția de a-l elogia, aici, pe tatăl 
meu. Cei îndreptățiții, corifeii chirurgiei românești, au făcut-o cu prilejul 
comemorării sale, realizate în 1983, la Institutul Oncologic ,,Profesor Doctor Ion 
Chiricuță”, precum și cu alte prilejuri, de exemplu, la Sinaia, în 1992 și inclusiv aici 
în acest forum, în anul 2000.  
 Eu aș dori să îi elogiez, pe președintele și vicepreședinții acestui respectabil 
for în care mă aflu și pe toți membrii acestuia, care și-au luat oboseala, ca în aceste 
vremuri atât de complicate, și cu o conjunctură locală atât de complicată, să-și asume 
o sarcină nobilă și generoasă, exprimându-și gratitudinea și prețuirea pentru un 
ilustru înaintaș român, intrat în legendă încă din timpul vieții, un chirurg pentru 
eternitate, prin atribuirea numelui său Spitalului Județean din Ploiești.  
 Elogiul meu, se extinde la multitudinea de prahoveni care, începând cu 1990, 
au promovat această idee: începând cu doctorul Mircea Oprea, decan de vârsta al 
chirurgiei românești, performante, colaborator îndelungat și apropiat al tatălui meu; 
domnul Nicolae Stoica, nu îl cunosc, nu știu cine este, care a propus ideea în acest 
for, în anul 2010; doamna Ludmila Sfîrloagă, care a încercat să promoveze proiectul, 
acum 3 ani, fără ca să prospere; în final, doctorul Bogdan Nica, promotor încă din 
anii 1990 care, recent, împreună cu Consiliul de Administrație al Spitalului Județean, 
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a realizat demersul administrativ inițial și foarte important; inginerul Emil Calotă, 
care în percepția mea, în numai câteva luni, în conlucrare eficientă cu președintele și 
vicepreședinții autorității maxime județene, a reinițiat ideea, în gestație de pese trei 
decenii, și a finalizat proiectul până la realizarea prezentului for.  
 Eu, totdeauna, am zis că marile națiuni sunt acelea care știu să-și prețuiască 
înaintașii și strămoșii, iar acum zic că prin decizia luată astăzi în competența 
maximului for județean, prezidat de inginerul Iulian Dumitrescu, o dată, mai mult, 
dovedim că, da, noi românii suntem o mare națiune și că Prahova, da, este un mare 
județ. 
 Îndrăznesc să-mi exprim dorința ca bustul realizat de reputatul artist și 
pedagog Arthur Hoffmann să fie expus în cel mai reprezentativ loc cu putință și să 
mi se acorde oportunitatea de a fi prezent, împreună cu familia mea, în fața 
spitalului, în seara în care, pe frontispiciul acestuia se va ilumina pentru prima oară, 
numele ,,Dr. Constantin Andreoiu”.  
 Vă mulțumesc pentru atenție. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă mulțumim. 
 Și noi suntem onorați.  
 Să-l lăsăm și pe domnul chirurg, Oprea, să ne spună câteva cuvinte.  
 
 Dl Mircea Oprea 
 Prima dată, bună ziua tuturor! 
 A doua oară, aș vrea să mă înțelegeți că am o oarecare emoție, o stare de 
spirit absolut specială, care mă caracterizează de fiecare dată când vine vorba sau  
amintirea fostului mare chirurg, doctorul Andreoiu.  
 În al treilea rând, dar nu ultima dată, vreau să mulțumesc instituției pe care o 
conduceți, și dumneavoastră personal, pentru faptul că este prima dată, după atât 
amar de vreme când într-adevăr se pune problema acordării unei instituții naționale, 
,,Dr. C Andreoiu”, o personalitate, un român valoros.  
 Înainte de a începe această ședință, m-am întâlnit cu dumneavoastră, am făcut 
cunoștință, și v-am rugat ceva. Vreau să vă ofer ceva și să vă rog ceva, asta, pentru 
faptul că sunt absolut convins că mai mult de două-trei persoane, din această sală, nu 
știu despre cine vorbim, decât în vorbe. Ca să știm despre cine vorbim, dați-mi voie, 
domnul președinte, să vă ofer ceva.   
 Vă ofer un tablou și vă rog să citiți ce scrie pe el. 
  

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă mulțumesc.  
 ,,Doctorul Andreoiu, era sever cu el însuși, având o structură ascetică. Viața 
lui, s-a desfășurat între Spital și biroul de acasă. A fost foarte bine informat în 
domeniul medicinei, în general, și al chirurgiei, în special. Personal, am învățat 
foarte multe de la el. În anii de secundariat, la București, plecam la 2-3 săptămâni, o 
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zi, la Ploiești, să-l văd operând. La el în sală, puteau fi văzuți chirurgii Bucureșteni 
ca: Teodor Burghele, Giuvara, Gerota, Gavriliu și Setlacec. A făcut o chirurgie de 
curaj și avangardă”.  

Profesor dr. docent Constantin Chiricuță.   
 
 Dl Mircea Oprea 
 Vreau să spun că, profesorul Chiricuță este cel mai mare oncolog al 
României și care a fost directorul Institutului Oncologic din Cluj, al cărui nume îl 
poartă și acuma. Și a ajuns acolo, datorită indicației și propunerilor pe care le-a făcut 
doctorul Andreoiu.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Da, mulțumesc. 
 Încă câteva cuvinte spuse de Profesor Dr. Constantin Arseni:  
 ,,A fost un mare chirurg, o mare figură reprezentativă a medicinei românești, 
din ultima jumătate de secol. Una din acele mari personalități ce pot forma puncte de 
reper ale chirurgiei românești. A făcut o chirurgie remarcabilă și cine s-a format la 
școala lui, a câștigat noblețea ce caracterizează spiritul adevăratei chirurgi”.  

Profesor dr. Constantin Arseni.   
 
 Dl Mircea Oprea 
 Sunt absolut convins că toată lumea știe cine a fost Constantin Arseni. Dacă 
cineva, cumva, nu știe, este cel mai mare neurochirurg al României și unul dintre 
cele mai mari figuri de neurochirurgie din Europa, la vremea respectivă, al cărui 
nume se perpetuează prin instituția care există și în momentul de față, în România, în 
București.  
 Nu am vrut să exagerez cu alte aprecieri din lumea medicală, vizavi de 
personalitatea doctorului Andreoiu, pentru că vorbele mele sunt puține și nu sunt așa 
meșteșugite, ca ce ați citit dumneavoastră.  
 Dar vorba românului: ,,Mai bine mai târziu, decât niciodată” și că ,,Niciodată 
nu este prea târziu”. Aceste două vorbe românești, ascund, în spatele lor, dacă simțiți, 
la fel cum simt și eu, aceste două lucruri, un sentiment puțin negativ, un ,,chagrin”, 
cum spune francezul. De ce spun treburile astea? Pentru că, fără să diminuez meritul 
niciunei persoane sau instituții din România sau din Ploiești, având în vedere că am 
beneficiat de faptul că am condus această secție, după doctorul Andreoiu, și după 
încă 2-3 colaboratori, am avut, și nu îl numesc privilegiu, să am o influență și asupra 
directorului direcției Spitalului Județean, ocazie cu care, de la începutul 
începuturilor, după Revoluție, am inițiat 3 lucruri importante: repararea generală a 
Spitalului județean; acordarea titlului de Urgență, Spitalului Județean și acordarea 
titlului ,,Dr. Constantin Andreoiu”, Spitalului Județean.  



7 
 

 Din fericire, pentru Spitalul Județean, primele două s-au înfăptuit însă, al 
treilea lucru, de abia acuma, așa cum am spus, cu ajutorul instituției dumneavoastră, 
a ajuns pe ordinea de zi a unei ocazii ca aceasta.   
  Aș vrea să fiu foarte bine înțeles, și aici, la piept, ca să mă înțelegeți și mai 
bine ce am vrut să spun, am un mesaj pe care l-am primit din Franța, în urmă cu o 
lună și jumătate. Am vrut să vă rog să îl citiți dumneavoastră, și pe acesta, dar cred 
că exagerez, și din acest motiv, dacă îmi permiteți, o să spun ce conține acest mesaj.  
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Deranjează? 
 Vă rugăm să-l citiți! 
 
 Dl Mircea Oprea 
 Îl știu pe de rost. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ok. 
 
 Dl Mircea Oprea 
 Este vorba de un mesaj al unui doctor român, al cărui nume nu îl cunosc, 
bănuiesc cam cine poate să fie și care are, în Franța, unde lucrează în momentul de 
față, un cabinet. Și mesajul  a sunat cam așa... Și vă rog frumos, acum, să arătați 
puțin tabloul. Acesta este doctorul Andreoiu. Și mi se spune în mesaj: ,,Același 
tablou, îl am și eu afișat în cabinetul meu din Paris”. În continuare, vine o întrebare 
pe care aș fi vrut să o puneți dumneavoastră sau altcineva, care sună exact așa, cum 
discutăm noi astăzi.: ,,Nu înțeleg, de ce Spitalul județean Ploiești nu poartă numele 
C. Andreoiu?”  
 Puteți să interpretați această afirmație a mea, cum doriți. Mesajul vă stă la 
dispoziție. Cine este persoana, nu știu. Nu are nicio legătură, pentru că eu, personal, 
nu am discutat despre treaba asta. Probabil, că altcineva a discutat, online, și am 
primit acest răspuns.   
 Deci, ajungând aici, domnul doctor Andreoiu, cel mai mare băiat al 
doctorului Andreoiu, Teodor Andreoiu, pentru că, din nefericire, a mai avut un băiat, 
chirurg, care s-a sfârșit. Nu pot să mai fac altceva, pentru că m-aș suprapune peste ce 
a spus domnul doctor și peste ce s-a spus în viața medicală românească în legătură cu 
personalitatea doctorului Andreoiu.   
 Aș rezuma, în sensul, să spun că România, într-un fel oarecare, a apreciat 
valoarea doctorului Andreoiu, acordând-ui titlul de ,,medic emerit”. 
 A fost membru, nu știu dacă corespondent sau nu, al Academiei de Științe ale 
României, a fost membru al Societății Franceze de chirurgie. Urmare a acestui ultim 
lucru, imediat după Revoluție, am fost la București, convocat ca să primesc în 
numele și în memoria doctorului Andreoiu o medalie comemorativă pentru întreaga 
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activitate a acestuia, oferită de către Societatea Franceză de Chirurgie. Nu am adus și 
această medalie. Vă mărturisesc că nu am mai găsit-o, nu știu unde am pus-o.  
 Nu are rost să intru acum în amănunte tehnice, medicale, pentru că suntem 
așa de puțini chirurgi, câțiva pe aici, încât noi știm treaba asta. Și dacă le-aș aduce la 
cunoștința dumneavoastră, iertați-mă, pentru că poate nu sună bine, nu ați înțelege 
valoarea acestor lucruri, dar o să mă refer la volumul de muncă specifică, 
chirurgicală, a doctorului Andreoiu, pentru societate. 
 În sensul că... Nu s-a făcut o statistică exactă, dar persoane care l-au cunoscut 
și care i-au știut toată activitatea, au apreciat în jur de, aproximativ, 100 mii de 
intervenții chirurgicale sau tehnici legate de intervențiile chirurgicale.  
 Pentru populația deservită și de către dânsul, asta reprezintă extraordinar de 
mult. Ca să mă înțelegeți ce vrea să spună treaba asta, am fost la congrese naționale, 
sau la consfătuiri disciplinare, în care veneau Clinicile Universitare din București sau 
din altă parte, din Țara Românească, care spuneau cam așa: ,,Experiența noastră în 
legătură cu 120 de cazuri de...”; „experiența noastră în legătură cu 80 de cazuri de...”  
După care venea, de fiecare dată, doctorul Andreoiu și spunea cam în felul următor: 
,,Experiența noastră, în legătură cu 3438 de cazuri de ulcer.” Comparați 
dumneavoastră 120 cu 3438, ca să înțelegeți ce înseamnă, de fapt, 100 mii intervenții 
chirurgicale sau acte chirurgicale pe care le-a practicat în viața dânsului.  
 Nu a ajuns cadru universitar datorită faptului că, așa cum se întâmplă în 
România și probabil și în alte locuri din lume, în momentul când apare o valoare, nu 
prea se bucură conaționalii specialității.    
 A avut un conflict cu profesorul Iacobovici, care, în final, s-a dovedit a fi 
adevărat și urmare acestui lucru a fost trimis pasămite să promoveze, dintr-o clinică 
din București, în provincie, la Turnu Severin și după aceea, la Abrud. 
 Aici, la Ploiești, a fost adus de către oamenii care conduceau România, după 
război, deci, de stânga, deși doctorul Andreoiu a fost un om care a fost, politic, de 
dreapta. Și a fost adus la Spitalul Schuller, cum se numește acum, pentru faptul că a 
fost ridicat șeful Secției de Chirurgie de la Schuller, care era un apropiat al Casei 
Regale, care a sfârșit în pușcării și, în consecință, a fost adus de la Abrud, la Ploiești,   
doctorul Andreoiu afirmându-se că a fost ridicat un om foarte valoros și nu pot să-l 
înlocuiască cu altcineva. De atunci, și până la sfârșitul activității dânsului, a format o 
sumedenie de cadre de specialitate. Unii dintre ei mai răsăriți, alții mai puțin răsăriți. 
Eu vă dau un singur exemplu, sau două: Spitalul Județean din Suceava a fost condus, 
vreme îndelungată de doctorul Andriu, unul dintre cei mai mari elevi ai doctorului 
Andreoiu.  
 Nu vreau să mă mai lungesc. Sper că am fost înțeles bine și că nu am semănat 
reversuri sentimentale în asistență. Nu am îndoieli că această acțiune pe care o inițiați 
și o conduceți în momentul de față, se va finaliza. Dar o să am convingerea, dacă o să 
mai trăiesc, că am și eu o vârstă, la care nu știu dacă mai sunt coerent, 83, și dacă o 
să mai trăiesc, o să fiu convins că treaba asta pe care dumneavoastră ați inițiat-o și ați 
condus-o se va materializa, iertați-mi formula prin care mă exprim, când o să observ, 
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pe lângă semnele de circulație din Ploiești, care spun: în stânga este Casa memorială 
Stănescu, în dreapta este Cafeneaua Caragiale, în stânga este Stadionul Ilie Oană și 
drept înainte este Spitalul ,,C. Andreoiu”.  
 Vă mulțumesc pentru atenție și mă scuzați pentru poticnirile emoționale. 
 
 Dl Nicu Grigore 
 ...generație următoare, generația de după doctorul Oprea. Eu nu pot să adaug 
lucruri mai mari și mai precise decât dânsul, dar pot să spun că am operat cu doctorul 
Andreoiu, în timpul studenției, și asta m-a făcut să-l cunosc, și ca suflet, evident, ca 
un student. Pentru că doctorul Andreoiu, fiind un om mai retras cu mai puține vorbe 
și cu un zâmbet foarte scump, nici nu cred că l-a văzut multă lume zâmbind, m-am 
bucurat și imaginea mi-a rămas în viața de zi cu zi. Și sunt mândru că îmi voi încheia 
activitatea, și eu, în Spitalul ,,Dr. Andreoiu”. A fost spiritul care m-a călăuzit în 
profesie. Eu am avut doar două școli: Școala doctorului și profesorului Juvara, care 
era prieten și apropiat al doctorului Andreoiu, unul dintre cei mai mari chirurgi, și 
această Școală, Școala doctorului Andreoiu. Pentru asta, sunt fericit și dacă aș începe 
din nou viața, tot sub imaginea lor.  
 Vă mulțumesc. 
 
 Dl Bogdan Cristian Nica 
 Eu o să încerc, pentru că distinșii mei colegi au vorbit destul de puțin, eu o să 
țin un discurs lung, probabil vreun minut. Pentru că, după ce a vorbit dragul meu 
prieten și un om pe care îl stimez deosebit, Mircea Oprea, cu care am făcut un pic de 
stagiu, prin anii 1990, pe care eu îl consider la fel de valoros, și pe el și pe Nicu și pe 
ceilalți colegi, ca și pe doctorul Andreoiu, pentru că rezultatele Secțiilor de chirurgie 
din Spitalul Județean îmi confirmă lucrul acesta.  
 Și dacă observați, acum o să ating un subiect mai neplăcut. Sau dacă e, este 
agreat, să spunem, de anumiți detractori. Sunt multe critici. La un spital cu 2800 de 
angajați, cu 23 de secții și cu 1460 de paturi, inevitabil să nu se întâmple niște 
lucruri. Dar de chirurgie, nu prea auzim lucruri rele.  
 Sunt oameni care vin din alte județe, să se opereze la chirurgie, să se opereze 
la neurochirurgie, să se opereze la ortopedie. Și ăsta e un lucru bun. Cândva, cineva, 
a spus: ,,Domnule, ne-a umplut Buzăul”. Foarte bine. Suntem deja un Centru 
regional de neurochirurgie. Cetățenii din Buzău și Dâmbovița nu se duc la Spitalul 
,,Bagdasar Arseni”, ci vin la Spitalul ,,C. Andreoiu”. Eu sunt vremelnic pe scaunul 
acesta și mă bucur foarte mult că am prins această modificare a denumirii.  
 Și vă mai fac o surpriză, dumneavoastră și consilierilor. Sper să reușesc să o 
finalizez anul acesta. Să vă rog să mai votați încă o dată modificarea denumirii, dacă 
vom reuși, ceea ce am discutat cu domnul președinte și mă susține în totalitate, să se 
numească: Spitalul Clinic de Urgență ,,Dr. C. Andreoiu”. Asta înseamnă că se va 
face învățământ universitar și la Ploiești, prin parteneriat cu o Universitate acreditată. 
Acesta este visul meu și dorința mea și cred că în memoria celor care au condus 
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Spitalul, celor care au condus județul și celor care au muncit, și au tratat, și au salvat 
vieți, ar fi un lucru bun pe care probabil și doctorul Andreoiu și l-ar fi dorit foarte 
mult. El fiind ,,zburat” din învățământul universitar, după conflictul de care a 
amintit, Mircea, adineauri.     

Acestea fiind zise, eu vă mulțumesc foarte mult. Ne așteaptă o muncă grea. Îi 
promit domnului Andreoiu că, alături de ceilalți colegi și de alți mulți chirurgi 
distinși, pensionari sau în activitate, vor fi prezenți la aprinderea noii reclame, noii 
imagini a Spitalului și vă asigur că, în continuare, îmi voi sprijini colegii.  

Și ca să închei, tot în memoria doctorului Andreoiu și a celorlalți mari chirurgi 
care m-au operat și pe mine, dar nu e de față doctorul care m-a operat, dar m-a operat 
în Județean, astăzi, pot să vă spun că eu am venit cu praf pe picioare, din blocul 
operator care se renovează la standarde 2022 europene. Asta poate e un cadou și în 
anul în care Spitalul își schimbă numele.  
 Vă mulțumesc.  
  
 Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc frumos. 
 Să știți că suntem și noi emoționați, onorați și ne bucurăm că am putut să 
facem lucrul acesta astăzi.  
 Peste cele trei puncte pe care le-a spus domnul doctor, Oprea, al patrulea ar fi    
fost bun să-l menționeze, să spunem: Spitalul Clinic de Urgență Ploiești ,,Constantin 
Andreoiu”. Să ne ajute Dumnezeu să rezolvăm și lucrul acesta și dumneavoastră, 
care sunteți în medicină, știți ce înseamnă asta, înseamnă trecerea la un nivel superior 
în spitalul acesta al nostru.  

Cele 13 săli de operații, de care  vorbește Bogdan Nica, ar trebui să se termine 
anul acesta. Și ele cumulează, cred că o investiție de 10 milioane euro și o să arate 
totuși la standarde 2022 sau o să fie, cred că cele mai moderne săli de operații din 
țară.  

Am făcut un filmuleț, cum erau când am preluat, și am intrat în renovare, și 
probabil lumea o să înțeleagă mai bine, când s-or termina, de unde am fost și de unde 
am plecat. În ceea ce ne privește, putem să vă promitem că încercăm tot ce ține de 
noi și sunt șanse bune să reușim să facem lucruri frumoase, ca Spitalul care poartă 
numele ilustrului Constantin Andreoiu să arate ca un Spital cu care toți să ne 
mândrim și nicidecum ca un Spital care a avut de suferit în ultimii ani. 
 Vă mulțumesc!  

Vă mulțumesc pentru prezență. Suntem onorați și, sincer, e o zi deosebită. 
Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc domnilor doctori. 

 Ca să închidem ședința, mai avem un singur punct pe ordinea de zi. 
 Proiectul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
județean Prahova nr. 95/2022. 
 Dacă sunt obiecțiuni? 
 Cine este pentru?  
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă mulțumesc. 
 Vă mulțumesc încă o dată.  Pentru noi e o onoare, e o plăcere, și o să fim 
prezenți și la inaugurarea sălilor de operații și cred că o să vă invităm și pe 
dumneavoastră, dacă vă face plăcere și timpul vă permite.  
 Vă mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor.  
 
 
 Ședința s-a încheiat la ora 16:15. 

 
 

 
PREȘEDINTE,                                       SECRETAR GENERAL, 

        Iulian Dumitrescu                                                Hermina Adi Bîgiu 
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