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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

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

din data de 23 septembrie 2022, ora 13,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 457 din 
23.09.2022, 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 28 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Bercea Raluca-Mihaela, 
Boroșteanu Silviu Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, 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, 
Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, 
Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  

Au lipsit, doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela și Chițu Adina-
Elena și domnii consilieri județeni: Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, 
Ciolac Dan și 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 Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Daniel Minculescu, 
directorul executiv al Direcției Tehnice; dna Mihaela Irina Iamandi, directorul 
executiv al Direcției patrimoniu și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul 
președintelui Consiliului județean Prahova. 
 De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte 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, Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu 
Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru 
Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu 
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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, Niculcea Nicolae, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă 
Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  
 

X 
X              X 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Înțeleg că suntem 31, prezenți. 
Vă mulțumesc pentru promptitudine. 
Subiectul, îl știți și dumneavoastră, e un subiect care ne preocupă pe toți și 

practic, în acest proces prin care încercăm să rezolvăm problema apei calde în Ploiești 
e necesar și acest proiect de hotărâre, care e obiectul ședinței de astăzi.  

Supun la vot proiectul ordinii de zi.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi „pentru”, 
cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova.  

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
 

Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte! 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Da, domnul Rareș. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Să se consemneze că eu și doamna Sfîrloagă suntem pe același dispozitiv. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
S-a consemnat. Vă mulțumesc. 
Ordinea de zi a fost aprobată.   
Proiectul de hotărâre este - Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova.  
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
Practic, prin acest proiect de hotărâre transformăm domeniul privat al statului, 

de fapt, terenul de la CET Brazi și tot ce este acolo, din domeniul privat al statului în 
domeniul public al statului, ca să putem, într-o ședință ulterioară, o ședință care va 
avea loc luni, să răspundem la solicitarea Consiliului local Ploiești, în ceea ce privește 
transferul CET-ului și al rețelei primare către municipiul Ploiești.  

Dacă sunt alte observații sau discuții, vă rog să interveniți.  
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Dl Emil Calotă 
Domnul președinte!  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da, domnul Calotă. 
 
Dl Emil Calotă 
Vă salut și îi salut și pe colegi! 
Dincolo de subiectul acestui proiect de hotărâre, așa cum ați precizat, terenul pe 

care... E vorba de terenul pe care l-am cumpărat acum câteva ședințe de la Industrial 
Parc, nu? 

 

Dl Iulian Dumitrescu 
Așa este.  
 

Dl Emil Calotă 
Văd că puneți în discuție transferul CET-ului Brazi, un posibil transfer al CET-

lui Brazi, către UAT Ploiești. Păi, pasul numărul unu, și din nou fac trimitere la 
Auditul Camerei de Conturi Prahova, trebuia să fie preluarea de către Consiliul 
Județean, mă rog, de către executivul din Consiliul județean, a bunurilor de retur din 
contractul de concesiune pe care, Consiliul județean, Consiliul local Ploiești, l-au avut 
cu ,,Veolia”.  

Eu înțeleg că nu prea avem ce preda, dacă deocamdată nu avem în proprietate 
foarte clar bunurile pe care ,,Veolia” le-a pus pe o hârtie în vederea preluării de către 
proprietarul CET-ului Brazi.  

E corect?  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Nu. 
 

Dl Emil Calotă 
Deci eu v-aș sugera, dincolo de ședința de astăzi, domnul președinte, să 

informați Consiliul județean asupra bunurilor de retur. Cu alte cuvinte, ce mijloace 
fixe legate de CET-ul Brazi au intrat în proprietatea Consiliului județean după 
terminarea contractului de concesiune a Serviciului public de alimentare cu energie 
termică, dintre ,,Veolia” și municipiul Ploiești. 

Vă mulțumesc pentru înțelegere și sper că am fost destul de clar. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Să înțeleg că, în ceea ce privește ședința de astăzi, nu aveți observații? 

 

Dl Emil Calotă 
Nu. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Temerea dumneavoastră... 
 

Dl Emil Calotă 
Pentru ședința de astăzi, terenul, sigur că da, trebuie să intre, în mod normal, în 

patrimoniul, în inventarul public al bunurilor pe care Consiliul județean Prahova le 
deține. Sigur că da. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Temerea dumneavoastră se referă la situația viitoare.  
 
Dl Emil Calotă 
Pe care ați menționat-o mai devreme și de aceea voiam să vă spun că nu putem 

pune în discuția Consiliul județean ceva ce nu avem. Adică Consiliul județean în 
momentul ăsta ,,de iure”, nu deține..., ,,de facto” și ,,de iure”, nu deține bunurile de 
retur legate de CET-ul Brazi, care au fost predate de ,,Veolia”.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Fără legătură cu ce ați spus dumneavoastră...  
 
Dl Emil Calotă 
Eu vă citesc din Auditul pe care ni l-ați pus la dispoziție luna trecută, Auditul 

Curții de Conturi, al Camerei de Conturi Prahova. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da. 
Până să îl las și pe domnul Tudone să vă spună câteva lucruri, sper și mă aștept 

ca și din partea dumneavoastră și din partea consilierilor să avem cât mai puține 
intervenții cu: ,,Nu se poate. Este greu. Să vedem. Să vedem, poate nu e aia. Poate nu 
e aia. Poate nu e, nu știu ce. Poate nu e reparat nu știu ce. Poate...” 

Ne trebuie și hotărâre și determinare. Și haideți să vă spun ceva: Când am 
solicitat transferul de la domeniul public la domeniul privat, am întrebat și noi la 
ministere, că-s vreo 18 ministere care dau avize și tot felul de... Știți cât mi-au zis că 
durează? Minim 60 de zile. Știți cât a durat? 5 zile? Cinci zile. Că în sfârșit..., trebuia 
să dureze 3, da ne-a întârziat cineva. Deci asta cu ,,e greu”, sunt convins că aveți ceva 
dreptate în ce spuneți acolo. Dar asta nu înseamnă că nu e o chestie care poate fi 
rezolvată dacă și dumneavoastră și domnul Samoilă și domnul Furtună și domnul 
Pințoiu și domnul Eugen Ionică și toți ceilalți vă implicați. 

Domnul Tudone, voiați să răspundeți punctual, presupun, la...? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Da, domnul președinte. 
Noi, luni, am convocat reprezentanții Societății Termoficare S.A., reprezentanții 

ADI Termo și aparatul de specialitate, pentru a începe operațiunea de inventariere și 
întocmirea procesului-verbal de predare a bunurilor de retur, având în vedere că pe 
data de 27, SC Termoficare a notificat ADI, că după 27 nu mai prestează. 

Atunci, noi, de luni, luni și cel târziu marți, vom finaliza preluarea bunurilor de 
retur ale Consiliului județean. Și, din punctul meu de vedere, dacă reușim luni să 
emitem, sau să adoptăm, mai bine spus, hotărârea cu privire la transfer, ea va produce 
efecte de la data la care se semnează protocolul de predare-preluare între municipiu 
și județ. Ori, până la semnarea protocolului de predare-preluare, între Municipiu și 
Județ, ar trebui să vedem că se semnează preluarea bunurilor de retur și de către 
Municipiu. Că și acolo trebuie făcută aceeași operațiune pe care o facem noi.  

Deci, o zi, două, probabil atât Municipiul, cât și Județul vor lucra intensiv în a-
și prelua bunurile de retur, urmând a doua, a treia zi, dacă se lucrează intensiv, cum a 
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spus domnul președinte, să se facă și semnarea protocolului de predare între Județ și 
Municipiu.  

Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cuvântul cheie, ceea ce vreau să înțeleagă lumea, trecând de detaliile pe care le-

a spus și domnul Calotă și domnul Tudone, detalii tehnice, cuvântul cheie este să se 
muncească intensiv și sunt convins că toată lumea o să muncească intensiv, ca la 
începutul lunii octombrie să avem apă caldă.  

Mulțumesc. 
Supun la vot.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Dacă sunt abțineri? Nu sunt.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu   
Mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
Închid ședința. 
Vă urez un weekend plăcut tuturor și ne vedem luni! 

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 13:30. 
 
 

 
 

PREȘEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
        Iulian Dumitrescu                                                Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Verificat:                                                                                              Întocmit:                                                                                                                                                                                                            
Șef serviciu,                                                                                           Consilier,                                                            

Doina Monica Giulan                                                                     Corina Mariana Bîrjovanu 


