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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 11 octombrie 2022, ora 16,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 498 din 
07.10.2022, 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 26 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Ardeleanu Vasile, Bercea 
Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, 
Chițu Adina-Elena, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru 
Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, 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, Samoilă Nicolae, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga 
Gabriel.  

 Au lipsit, doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Gâjman-
Ioniță Beatrice-Alexandra și Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni: 
Apostolache Mihai Cristian, Ciolac Dan, Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu 
și Pințoiu Alin-Valentin, 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 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; dna Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv 
al Direcției patrimoniu; dl Alexandru Andron, șeful Serviciului transport din cadrul 
Direcției servicii și achiziții publice și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul 
președintelui Consiliului județean Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii invitați: dl 
Dorin Ilian Lețea, directorul general al Societății Hidro Prahova SA și reprezentanții 
presei. 
 

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

 
X 

X                X 
 

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, Ardeleanu Vasile, Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu 
Silviu Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Constantin 
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Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, 
Dumitrașcu Sorin, 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, 
Samoilă Nicolae, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  

 
X 

X                X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Avem o ordine de zi din 2 puncte și o să propun o suplimentare. 
Suplimentare, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului pe anul 2022. 
Dacă sunt observații în ceea ce privește ordinea de zi? 
Dacă nu, supun la vot completarea ordinii de zi. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi cu 29 voturi „pentru”, după cum urmează: 
  - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 
2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot ordinea de zi cu cele 3 proiecte. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Prahova 

în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
2. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Județului 
Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 

2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 

 

Dna Rodica Mariana Papuc 
Domnul președinte, dacă-mi permiteți! Bună ziua! 
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La proiectul nr. 2, nu particip și nu votez. În rest, sunt prezentă. 
Mulțumesc. 

 
Dna Raluca Mihaela Bercea 
Bună ziua! Raluca Bercea, sunt! 
Nici eu nu voi participa la proiectul cu rectificarea de buget. 
Mulțumesc. 
 
Dna Elena Iuliana Dosaru 
Domnul președinte, nici eu nu particip la primul proiect de hotărâre. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Și dacă cineva a uitat, poate să anunțe... 
 
Dl Dumitru Tudone 
Eu nu particip. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Tudone, nu participă la primul. 
 
Dl Sorin Dumitrașcu 
Dumitrașcu, sunt! 
Nu particip la vot la primul punct, la cel cu Hidro. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Suntem 29 prezenți, în sală și online. 
Primul punct - Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Hidro Prahova 
S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.  

Observații? 
Nu sunt. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 26 voturi 
„pentru”. 

(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. 
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a 
Județului Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova. 

Domnul Apostol! 
 

Dl Constantin Cristian Apostol 
Domnul președinte, având în vedere că sunt inițiator și în urma discuțiilor, atât 

cu reprezentanții transportatorilor, cât și cu partea politică, aș dori să formulez un 
amendament. 
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În ceea ce privește vechimea parcului auto, ținând cont și de faptul că pe piață 
nu prea se găsesc microbuze și autobuze, astfel încât vechimea să crească de la 9 ani 
la 10 ani, pentru microbuze, în absolut toate paragrafele care definesc vechimea și sunt 
în legătură cu vechimea autobuzelor. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Din aceleași motive invocate și de domnul vicepreședinte Apostol, propun ca 

perioada de grație, pentru autovehiculele non-poluante, să fie mărită de la un an la doi 
ani, respectiv, procentul de 18,7% autovehiculelor nepoluante. Transportatorii vor 
avea obligația să reimplementeze într-o perioadă de doi ani, după câștigarea licitației.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Trebuie să ținem cont de tot contextul economic, de dificultățile pe care le au 

transportatorii și pentru asta încercăm... Că dacă era după noi, puteam să le luăm pe 
toate nou nouțe și toate electrice și nepoluante.  

Dar, după aceea, sufereau oamenii și se reflectau toate aceste lucruri în costul 
biletelor. Și în vremurile asta, trebuie să fim atenți și la calitate și la tot ce ține de 
norme, dar și la prețul final al biletelor pe care o să-l plătească oameni.  

 
Dl Dumitru Tudone 
Și dacă-mi permiteți, domnul președinte, aș completa amendamentul și cu încă 

o clauză: ca în termen de 6 luni de la câștigarea licitației, maxim șase luni, să facă 
dovada către transportatori de demararea procedurilor de licitație a autobuzelor 
electrice. Să nu stea până în ultima lună. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Corect. 
 
Dl Dumitru Tudone 
În primele 6 luni să facă dovada, sub sancțiunea încetării contractului. 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Licenței de transport. 

 
Dl Dumitru Tudone 
Licenței, da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Asta înseamnă că aveți două amendamente sau...? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Nu. Unul, cu sarcina în spate. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă mai sunt alte amendamente? 
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Dacă nu mai sunt, supun la vot amendamentul domnului Apostol, cu mărirea 
de la 9 la 10 ani a vechimii parcului auto. 

Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 28 voturi ,,pentru”.  

(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot și amendamentul domnului Tudone, cu mărirea perioadei, de la 

un an la 2 ani, pentru procentul de autobuze sau microbuze electrice. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 28 voturi ,,pentru”.  
(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot întreg proiectul, cu cele 2 amendamente aprobate. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 28 voturi 
„pentru”. 

(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului pe anul 2022. 
Observații?  
Nu sunt. 
La solicitarea domnului primar Andrei Volosevici, venim în întâmpinare, cum 

am făcut întotdeauna, și rectificăm bugetul ca să achiziționăm un soft nou pentru ce 
ține de zona de termie. 

Era un soft puțin mai vechi, al ,,Veoliei”, societatea nouă a venit cu un soft nou 
și ca să netezim lucrurile și toate să meargă cât mai repede cumpărăm un soft nou, 
pentru al pune la dispoziție către UAT Ploiești.  

Dincolo de asta, înțeleg că astăzi s-a dat avizul de la Consiliul Concurenței. 
Asta dă posibilitatea Consiliului Local să facă o ședință prin care să delege către 
societatea nou înființată, să delege serviciul de termie. Și apoi asta dă posibilitatea ca 
mâine să meargă la ANRE, să solicite licență provizorie.  

Asta înseamnă că lucrurile au intrat într-o linie dreaptă și sperăm, cât mai 
repede, să dăm drumul și la apă caldă.  

Dacă sunt alte observații pe acest proiect?  
Cu predarea-primirea, cine se ocupă de la noi?  
 

Dl Dumitru Tudone 
S-a comunicat Protocolul de predare-preluare, semnat din partea Consiliului 

Județean de tot reprezentanții, este înaintat la municipalitate, probabil în maxim o oră 
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va fi semnat și de către municipalitate. Urmând, ulterior, să se țină ședința prin care să 
aprobe delegarea gestiunii către serviciul nou înființat.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Deci, practic, la ora asta nu mai există ceva care să țină de vreun factor extern 

totul e la Consiliul Local Ploiești. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Și mâine dimineață, dacă reușim să finalizăm achiziția cu plata softului, ca 

urmare a rectificării de astăzi, după-amiază Consiliul Județean va face ședință de 
îndată pentru a completa lista mijloacelor fixe, în hotărârea care face obiectul 
transferului bunurilor din domeniul public al județului în domeniul public al 
Municipiului. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
A reținut presa? Că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să transmiteți mai 

departe către cetățeni. Știu că au nevoie de informații pe subiectul acesta și au nevoie 
de informații credibile. Și cea mai credibilă sursă este chiar aici, în această sală, 
Consiliul Județean și consilierii. 

Supun la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 28 voturi 

„pentru”. 
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Toată lumea vrea să cumpărăm un nou soft pentru Ploiești.  
Proiectul a fost adoptat. 
Vă mulțumesc tuturor! 
Ne vedem mâine, după amiază, la o ședință prin care transferăm softul către 

UAT Ploiești. 
Vă mulțumesc și o zi bună tuturor! 

 
Ședința s-a încheiat la ora 16:30. 

 
 

PREȘEDINTE,                                       p. SECRETAR GENERAL, 
Iulian Dumitrescu                   DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                  Alina Georgiana Tincă 
 
 
 
 
 

                Verificat:                                                                                              Întocmit:                                                                                                                                                                                                            
Șef serviciu,                                                                                           Consilier,                                                            

Doina Monica Giulan                                                                     Corina Mariana Bîrjovanu 
 


