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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 29 septembrie 2022, ora 15,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 460 din 
23.09.2022, 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 32 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Ardeleanu Vasile, 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. 

Doamnele consilier județean: Godeanu Mihaela Magdalena și Papuc Rodica-
Mariana și domnii consilieri județeni: Neagu Mihai-Cristian 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 Băzăvan Ionela-Daniela și domnul 
consilier județean Apostolache 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 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 Alina 
Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație 
Publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Mihaela 
Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Daniel Minculescu, 
directorul executiv al Direcției Tehnice; dl Marius Constantin Nicolae, șeful Biroului 
sănătate, cultură, învățământ, mass media, sport-tineret, ONG-uri, turism; dna Elena 
Ion, șeful Serviciului resurse umane și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul 
președintelui Consiliului județean Prahova. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii 
invitați: dl Alin Remus Staicu, primarul comunei Cerașu; dl Bogdan Cristian Nica, 
managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; dl Alexandru Ion Bocioacă, 
directorul executiv al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului 
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Prahova; 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; dl Silviu Crîngașu, 
directorul Clubului Sportiv ,,Activ Prahova Ploiești”; dl Andrei Liviu Volosevici, 
primarul municipiului Ploiești; dl Cristian Ganea, directorul executiv al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 
Prahova” și dl Daniel Nicodim, viceprimarul municipiului Ploiești. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua! 
Să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat! 

 
X 

X              X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
O ședință ordinară importantă. Sunt 35 de colegi prezenți. O ședință în care 

avem invitați frumoși, drăguți – echipa noastră de handbal. 
Cred că transportatorii nu au mai venit astăzi. Mai sunt? 
Domnul Enescu, mai sunt? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Eu nu mă ocup de transport. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Este și domnul primar, Andrei Volosevici, pe care-l salutăm pe această cale.  
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Vă salut cu respect, domnul președinte. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Avem o ordine de zi destul de încărcată. O să încercăm să o parcurgem cât 

mai repede încercând să nu obosim copiii, domnișoarele, cu toate problemele pe care 
le avem noi, zi de zi, pe aici. 

Intru în ordinea de zi. De fapt, intru în ședință. 
Avem 6 puncte suplimentare pe ordinea de zi. 
Doriți să retrageți un punct de pe ordinea de zi, domnul Apostol? 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Da. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, domnul Apostol! 
 

Dl Constantin Cristian Apostol 
Doresc să retrag Proiectul de hotărâre nr. 42 - privind organizarea serviciului 

public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-
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teritorială a Județului Prahova, având în vedere discuțiile din comisii, pentru o dată 
ulterioară. 

Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Avem 5 proiecte suplimentare pe ordinea de zi. 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi cu 35 voturi „pentru”, după cum urmează: 
43. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 

proiectul ” Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 
1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 
102D, DJ 100C” -  inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
44. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum 

județean DJ 100H, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vadului, 
proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean 
Prahova în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Vadului - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 245/2022 referitoare la 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. 
46. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului 

Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului 
de producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
47. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților 

Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Termo Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot ordinea de zi, fără proiectul retras și cu proiectele suplimentare. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 31 august 2022. 
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2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 06 septembrie 2022. 

3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 14 septembrie 2022. 

4. 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. 
5. 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. 

6. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului 
Prahova a unor bunuri imobile situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni nr. 102 - 
102B - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
7. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului privat al Judeţului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Județului Prahova 

în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. să 
voteze declanșarea procedurii de selecție pentru membrii consiliului de administrație 
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor 

Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Brazi Industrial 
Parc S.A., la Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. și la Societatea Compania de 
Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. în vederea numirii membrilor 
în consiliile de administrație -  inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
10. 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. 
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 

proiectul ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 
1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova - DJ720 (km 
15+500-km 30+000)” -  inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 138/31.05.2022 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 
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 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului 

Prahova în Consiliul director al Fundației „Constantin Stere” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
 15. 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. 
 16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații în 

imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul 
Republicii nr. 2-4 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului aferent lucrării de 

utilitate publică și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate 
privată care constituie coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a 

sumei de cofinanțare în completarea sumei alocate prin PNDL - Etapa a II-a pentru 
obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu 
DJ 101I și strada Buda” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 19. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu 

Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a 
ortofotoplanurilor în format digital pentru întregul teritoriu al județului Prahova - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 150/30.06.2022 privind aprobarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului 
Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 21. Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul de 

Plasament al Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte, 
instituţie fără personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 22. Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul 

Rezidențial de tip Familial Izvoarele al Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 
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Maria” Vălenii de Munte, instituţie fără personalitate juridică  din cadrul  Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 23. Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul de 

Plasament al Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituţie fără personalitate 
juridică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 24. Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul de Zi 

pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii al Complexului de Servicii 
Comunitare Sinaia, instituţie fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei  Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 25. Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul 

Rezidențial de Tip Familial Secăria al Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, 
instituţie fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 26. Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul 

Rezidențial de Tip Familial Brebu al Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta 
Filofteia” Câmpina, instituţie fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 27. Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul 
Gaudeamus al Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, 
instituţie fără personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 28. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social “Casa de Tip 
Familial BRADUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 
Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 29. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social “Casa de Tip 
Familial BUJORUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 
Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții 
și a regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului social “Centrul de Zi 
pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii” din cadrul Complexului de 
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Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a 
Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 31. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social “Casa 
GAUDEAMUS” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” 
Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 32. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social “Casa de tip 
familial IRIS” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 
Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 33. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Locuință minim 
protejată LAURUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 
Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 34. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social “Casa de Tip 
Familial PHOENIX” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 
Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 35. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social “Casa de tip 
familial STEJARUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” 
Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 36. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Centrul Maternal 
”Steaua Norocoasă”  în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” 
Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 37. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Casa de Tip 
Familial CASA BUNĂ” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” 
Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 38. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Casa de Tip 
Familial HAIDUCII” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” 
Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
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Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 39. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Casa de Tip 
Familial SÂNZIENELE” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” 
Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 40. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Casa de Tip 
Familial ANA” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără 
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 41. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social CENTRUL DE 
PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sinaia, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 42. (fost 43) Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul ” Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 
1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 
102D, DJ 100C” 
-  inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 43. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum 
județean DJ 100H, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vadului, 
proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean 
Prahova în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Vadului - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 245/2022 referitoare la 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. 
 45. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului 
Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului 
de producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 46. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților 
Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Termo Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 47. Diverse. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Trecem la ordinea de zi. 
 Primul punct  - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Prahova din data de 31 august 2022. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 

îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 06 septembrie 2022. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 

îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 14 septembrie 2022. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova 
pe anul 2022. 

 
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul președinte, dacă-mi permiteți? 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Da, vă rog! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Am de formulat două amendamente: 
 - un amendament, pentru alocarea sumei de 300 mii lei în vederea efectuării 

unor reparații la un imobil care este necesar pentru a fi pus la dispoziția Școlii 
speciale din Nedelea. În acest sens, propun alocarea sumei de 300 mii lei la art. 
20.02. ,,Reparații curente”, titlul 20 ,,Bunuri și servicii”  capitolul 65.02 
,,Învățământ”. 
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 -  și al doilea amendament, pentru a se asigura sumele necesare plății 
utilităților Muzeului județean de Artă – 80 mii lei, de la poziția 51.01.01. ,,Transfer 
către instituții publice”, capitolul 67.02. ,,Cultură, recreere”. 

 Mulțumesc. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Observații? Vă rog! 
 
 Dna Raluca Mihaela Bercea 
 La acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot primul amendament.  
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 34 voturi „pentru”. 
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot amendamentul nr. 2.  
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 34 voturi „pentru”. 
  (Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Supun la vot proiectul, cu cele două amendamente aprobate. 
 Voturi împotrivă? Abțineri. 
 

  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 
„pentru”. 
  (Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc.  
 Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

unele localități din județ în vederea realizării unor obiective de interes public. 
 Vorbim de: Cerașu, Plopu și Râfov.  
 Observații? Nu sunt. 
 Primarul de la Cerașu era aici, parcă? Îl salutăm. 
 De la Râfov și Plopu, nu sunt. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
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  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  
Proiectul a fost adoptat. 
Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al 

județului Prahova a unor bunuri imobile situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni 
nr. 102 - 102B. 

Observații? Nu sunt. 
Consiliul Județean Prahova are ca obiectiv înființarea unui complex integrat 

de servicii de asistență medicală de urgență, accesibil pentru aproximativ cei 800 mii 
locuitori ai județului Prahova, deoarece toate specialitățile vor fi grupate într-o 
singură locație. Pentru realizarea acestui obiectiv de interes județean, precum și 
pentru asigurarea locurilor de parcare ale personalului și aparținătorilor, este 
necesară o suprafață de teren de aproximativ 15 hectare care să facă parte din 
domeniul public al județului Prahova.  

Practic, vrem să mutăm în locația din Nord cam toate celelalte locații sau 
toate celelalte secții care se desfășoară în diverse locații din Ploiești. 

Unde e Bogdan Nica? 
Domnul Nica, așa este? 
Dar suntem pe un drum bun? 
Foarte bun, puteți să spuneți. 
 
Dl Bogdan Cristian Nica  
Da, eu spun că e foarte bun. Și nu numai asta. În Complexul acela este un alt 

sens. Toate sunt legate și de proiectul nou și de reabilitările care se fac. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Ok. E în regulă. 
Am mai vorbit de el. O să vorbim de el, după ce aveți și dumneavoastră 

studiul de fezabilitate realizat.  
Mulțumesc. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al Judeţului Prahova. 
Observații?  
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Proiectul a fost aprobat 
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Dna Ioana Mădălina Lupea 
Domnul președinte? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dna Ioana Mădălina Lupea 
Domnul președinte, cu privire la acest proiect de hotărâre aprobat, Grupul Pro 

România nu are niciun fel de problemă cu adoptarea acestui proiect de hotărâre. Dar 
dorim să formulăm o interpelare prin care să vă rugăm, domnul președinte, să 
dispuneți aparatului de specialitate să pregătească o informare, până la proxima 
ședință de Consiliu județean, prin care să cunoaștem și noi cine beneficiază de aceste 
spații locative, dacă sunt atribuite cu titlu gratuit sau nu.  

Și vă rugăm frumos să ne pregătiți o asemenea informare, bineînțeles, eu știu, 
dacă nu se poate în următoarea ședință, în următoarea ședință ordinară... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dar se poate.  
E ok? Se poate? 
 
Dna Ioana Mădălina Lupea 
...ca să cunoaștem situația locativă a acestor spații. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sigur.  
 
Dna Ioana Mădălina Lupea 
Vă mulțumim. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților 

Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Ploiești 
Industrial Parc S.A. să voteze declanșarea procedurii de selecție pentru membrii 
consiliului de administrație. 

Domnul Enescu! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, rog să se consemneze că nu particip la vot la acest 

proiect. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru”. 
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 (Doamna consilier județean Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni 
Constantin Răzvan Constantin și Enescu Rareș Dan nu au participat la vot). 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentanţilor Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
Brazi Industrial Parc S.A., la Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. și la Societatea 
Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. în vederea 
numirii membrilor în consiliile de administrație. 

 Vă rog! 
 

Dna Chițu Adina Elena 
Vă rog să se consemneze că nu particip la vot la acest proiect de hotărâre.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Da. 
 
Dl Nelu Iordăchescu 
Nici eu nu particip la vot.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mai avem persoane care...? 
Doamna Ludmila? 
 
Dna Ludmila Sfîrloagă 
În cazul acesta, nici eu nu particip la cel anterior.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog să consemnați că doamna Ludmila nu a participat nici la cel anterior. 
Dar la acesta participați? 
 
Dna Ludmila Sfîrloagă 
Da.  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Și notați-l și pe domnul Răzvan Constantin, că nu a participat la cel anterior, 

doar că... 
 

Dl Răzvan Constantin Constantin 
Domnul președinte, noi avem o Decizie de la ANI... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Lăsați! 

 

Dl Răzvan Constantin Constantin 
Ok. În regulă. Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Ce rost are să... 
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S-a consemnat că nu a participat? 
Nici dumneavoastră nu participați? 
 
Dl Lorin Gabriel Tudoran 
Nici eu. Nu pot participa. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mai rămân voturi, nu? Rămân. Dacă rămân, atunci... 
Cu consemnările de rigoare... 
Doamna secretar, s-a consemnat? 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot proiectul. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru”. 
(Doamna consilier județean Chițu Adina Elena și domnii consilieri 

județeni Iordăchescu Nelu și Tudoran Lorin Gabriel nu au participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

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

Cine nu participă? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Eu nu particip. 
 
Dna Elena Iuliana Dosaru 
Vă rog să se consemneze că la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Ok. 
La fel și domnul Dosaru. 
 
Dl Viorel Dosaru 
Nici eu nu particip. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot. 
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 
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 (Domnul vicepreședinte Dumitru Tudone, doamna consilier județean 
Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier județean Dosaru Viorel nu au participat 
la vot). 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 În unanimitate, fără vreo câțiva, a fost aprobat.  
 Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general 

pentru proiectul ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova – DJ 
720 (km 15+500-km 30+000)”. 

 Asta cu actualizarea, nu mai este nevoie să o comentez că se actualizează tot, 
în toată țara. 

 Dacă sunt observații? 
 Nu sunt. 
 Supun la vot.  
 Voturi împotrivă? Abțineri? 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc.  
 Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/31.05.2022. 
 Diminuarea cotei de cofinanțare a Raionului Glodeni, de la 17 140 euro, la 

4299 euro. 
 Am diminuat aici și cred că am crescut la... 
 A rămas la fel.  
 Observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc.  
 Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești. 
 Este necesar și oportun, modificarea statului de funcții cu menținerea unui 

număr total aprobat de 3731 de posturi. 
 
 Dna Raluca Mihaela Bercea 
 La acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Alte observații? 
 Vă rog, domnul Calotă! 
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Dl Emil Calotă 
Am discutat, domnul președinte, cu domnul director Nica Bogdan, cu 

Direcția juridic și cu doamna secretar Bîgiu și rugămintea, pentru că e un consens, ar 
fi ca în text, peste tot, în Proiectul de hotărâre și în documentele de susținere, să 
introducem, în paranteză, ceea ce am discutat acum două săptămâni...   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Numele corect al Spitalului - Spitalul de Urgență Ploiești ,,Dr. Constantin 

Andreoiu”.  
 
Dl Emil Calotă 
...începând cu 01 ianuarie 2022. Pentru a fixa în mental și în memoria 

colectivă, ceea ce am făcut împreună acum două săptămâni. 
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
De acord. 
Dacă sunt alte observații? 
Dacă nu sunt, supun la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Județului Prahova în Consiliul director al Fundației „Constantin Stere”. 
Observații? 
Doamna Ludmila Sfîrloagă! 
 
Dna Ludmila Sfîrloagă 
Grupul PSD PPU SL, propune pe domnul Rareș Dan Enescu în această 

poziție. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mai sunt alte propuneri? 
Nu-l contracandidează nimeni pe domnul Enescu? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
E fără bani. Să se consemneze. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Să se consemneze că e fără remunerație. 
Supun la vot proiectul, cu propunerea apreciată de întreaga asistență.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 



17 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 15 - 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. 

Observații? Nu sunt. 
Supun la vot.  
Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor 

spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul 
Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4. 

 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, dacă îmi permiteți să formulez un amendament? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Dumitru Tudone 
La solicitarea Asociației, s-a dorit încă o cameră și în acest sens 

amendamentul este: a se include și a patra cameră, nr. 728. 
Avize de la Comisiile de specialitate, sunt.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Ionică! 
 
Dl Eugen Ionică 
Domnul președinte, vă rog să se consemneze că nu particip la vot. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
 
Dl Adrian Petrache 
Domnul președinte, nici eu nu particip. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot amendamentul. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
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 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 33 voturi „pentru”. 
 (Domnii consilieri județeni Ionică Eugen și  Petrache Adrian nu au 
participat la vot). 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Supun la vot proiectul, cu amendamentul aprobat. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 33 voturi „pentru”. 
 (Domnii consilieri județeni Ionică Eugen și  Petrache Adrian nu au 
participat la vot). 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului 

aferent lucrării de utilitate publică și a declanșării procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere pentru 
obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”. 

 Facem centura la Mizil, ca să nu mai treacă toate camioanele chiar prin 
centru. 

 Dacă sunt observații? 
 Vă rog, domnul Dosaru! 
 
 Dl Viorel Dosaru 
 Domnul președinte, Grupul ALDE va vota acest proiect de hotărâre, dar am 

să vă rog să discutați cu stafful, pentru că am văzut mai multe proiecte de hotărâre 
care ar putea face obiectul și discutării și în Comisia pentru servicii publice, turism, 
agrement, agricultură și dezvoltare rurală și nu ni se pun la dispoziție proiecte de 
hotărâre.  

 Atât. 
 Mulțumesc. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Doamna secretar, s-a consemnat, da? 
 S-a consemnat și se va corecta. 
 Valoarea totală estimată a despăgubirilor este de 595 396 euro. O sumă mică. 
 Observații? Nu sunt. 
 Cred că e plecată spre SEAP, să știți, licitația asta. Urmează să apară. Asta 

înseamnă că se va ține în curând și va începe la anul, realizarea ei, și trebuie să se 
termine tot la anul. Mai ales că nu e vorba decât de...  

 Centura trece pe raza localităților: Mizil, Gura Vadului, Vadu Săpat și 
Fîntînele. 

 Supun la vot. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general 

actualizat și a sumei de cofinanțare în completarea sumei alocate prin PNDL - Etapa 
a II-a pentru obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la 
intersecția cu DJ 101 I și strada Buda”. 

Noi îi zicem: Pasajul de la Buda.  
Valoarea estimată a actualizării devizului, 95 milioane lei, cu TVA, iar 

cheltuieli neeligibile..., nu mai spun, că sunt puține. 
Observații? Nu sunt. 
Supun la vot.  
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de 

colaborare cu Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție, cu titlu 
gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital pentru întregul teritoriu al județului 
Prahova. 

Observații? 
Nu sunt. 
Supun la vot.  
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Am ajuns la jumătate, doar să știți, dar o să fie un proiect care s-ar putea să 

genereze puțin mai multe discuții și atunci se va mai prelungi.  
Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 150/30.06.2022 privind aprobarea 
Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul județului Prahova. 

Observații? 
Nu sunt. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 



20 
 

Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social 
Centrul de Plasament al Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de 
Munte, instituţie fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Observații? 
Nu sunt. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
 
(Domnul consilier județean Dosarul Viorel a ieșit din sala de ședință). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social 

Centrul Rezidențial de tip Familial Izvoarele al Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Maria” Vălenii de Munte, instituţie fără personalitate juridică din cadrul 
Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Observații? 
Nu sunt. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social 

Centrul de Plasament al Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, instituţie fără 
personalitate juridică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova. 

Observații? 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social 

Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii al Complexului de 
Servicii Comunitare Sinaia, instituţie fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Domnul director de la DGASPC este aici? 
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Dl Alexandru Ion Bocioacă 

 Da. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social 

Centrul Rezidențial de Tip Familial Secăria al Complexului de Servicii Comunitare 
Sinaia, instituţie fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
 
(Domnul consilier județean Dosarul Viorel a revenit în sala de ședință). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social 

Centrul Rezidențial de Tip Familial Brebu al Complexului de Servicii Comunitare 
”Sfânta Filofteia” Câmpina, instituţie fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social 

Centrul Gaudeamus al Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” 
Câmpina, instituţie fără personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Mai sunt, domnul director? 
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Dl Alexandru Ion Bocioacă 
Mai sunt. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

“Casa de Tip Familial BRADUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 
Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

“Casa de Tip Familial BUJORUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Care e diferența între ,,Bujorul” și ,,Bradul”?  
 
Dl Alexandru Ion Bocioacă 
Sunt locuri diferite. A trebuit să închidem toate Centrele de plasament, 

conform noilor modificări legislative și de asemenea, toate structurile care aveau 
capacitate de peste 10 locuri, le-am închis și am dezvoltat alternative de tip familial... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dar diferența între ,,Bujor” și ,,Brad”?  
 
Dl Alexandru Ion Bocioacă 
Sunt în locuri diferite. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Doar atât. 
Da așa le-ați spus. Am înțeles. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a 

statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului 
social “Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii” din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina, instituție fără 
personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Prahova. 
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Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

“Casa GAUDEAMUS” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta 
Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 32 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

“Casa de tip familial IRIS” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. 
Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 33 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

”Locuință minim protejată LAURUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 34 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

“Casa de Tip Familial PHOENIX” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 35 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

“Casa de tip familial STEJARUL” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Filofteia” Câmpina, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Observații? Nu sunt. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 36 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

Centrul Maternal ”Steaua Norocoasă”  în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Maria” Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 37 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

”Casa de Tip Familial CASA BUNĂ” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Maria” Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției 
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Observații?  
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 38 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

”Casa de Tip Familial HAIDUCII” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Maria” Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a Direcției 
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 39 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

”Casa de Tip Familial SÂNZIENELE” în cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de Munte, instituție fără personalitate juridică a 
Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 40 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

”Casa de Tip Familial ANA” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia, 
instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 41 - Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ în cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Sinaia, instituție fără personalitate juridică a Direcției Generale 
de Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 42 (fost 43) - Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului 

general pentru proiectul ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene 
identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul 
Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 43 (fost 44) - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară 

a sectorului de drum județean DJ 100H, situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Gura Vadului, proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului 
Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Vadului. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 44 (fost 45) - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 245/2022 referitoare la atestarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova. 
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Observații? 
Vă rog, domnul Calotă! 
 
Dl Emil Calotă 
Am și eu rugămintea, pentru cele trei proiecte care s-au introdus pe ordinea 

de zi, în ultimul moment, vorbim de 45 (actual nr. 44), 46 (actual nr. 45), 47 (actual 
nr. 46). Aș vrea să se facă un pic descrierea conținutului proiectului, pentru ca toți 
membrii consiliului județean, unii dintre ei neavând timpul fizic să studieze 
documentele, să voteze în cunoștință de cauză.  

Pe scurt, sigur că da, să știm despre ce e vorba.   
Mulțumesc frumos. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cine vrea să înceapă? 
 
Dl Emil Calotă 
Ieri, nu erau proiectele acestea. 
Ieri, de pildă, nu existau. Poate că aveam un dialog mai consistent.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vreți chestii tehnice sau vreți...? 
O să îl las, dacă vreți, pe domnul Tudone să spună chestiile tehnice și o să 

spun eu chestiile netehnice – chestiile politice, să spunem. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, la proiectul nr. 45 (actual nr. 44), nu este decât 

îndreptarea unei erori materiale a hotărârii de vineri, în sensul că, din greșeală, a 
rămas în capătul de tabel „mii lei” și nu trebuia „mii lei”, trebuia doar „lei” și toate 
sumele din tabel sunt cu „lei” și tabelul a rămas cu „mii lei”.  

Atât, la proiectul nr. 45 (actual nr. 44). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot, atunci, proiectul nr. 45 (actual nr. 44). 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 45 (fost 46)... 
 
Dl Dumitru Tudone 
La proiectul nr. 46 (actual nr. 45), înainte de a da explicații, vreau să 

formulez și eu un amendament, domnul președinte,... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
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Dl Dumitru Tudone 
...în sensul următor: 
Anexele nr. 1, 2 și 3 sau câte sunt toate, aferente Protocolului de predare care 

face obiectul anexei nr. 2, sunt date cu titlu de exemplu și ele vor fi întocmite la data 
întocmirii respectivelor bunuri: bunurile imobilele, mijloacele fixe și obiectele de 
inventar. Ele sunt date cu titlu de exemplu și nu trebuiau completate toate pozițiile, 
întrucât comisiile vor constata ce este și ce nu este...   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Și la nr. 47 (actual nr. 46), puteți să ne spuneți ce este? 
 
Dl Emil Calotă 
Stați că nu a terminat cu 46. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Nu am ajuns la 47 (actual nr. 46). 
 
Dl Dumitru Tudone 
La nr. 46, acest Proiect este răspunsul solicitării consiliului local, prin 

hotărârea care a fost adoptată, cu privire la transferul din domeniul public al județului 
Prahova, în domeniul public al municipiului Ploiești, a CET-ului și a rețelei primare.   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Calotă! 
 
Dl Emil Calotă 
Eu am mai multe observații. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Haideți să le luăm pe rând! 
 
Dl Emil Calotă 
În primul rând, îmi pare rău că nu am avut timp de o dezbatere mai serioasă 

legată de acest... 
Sunt câteva chestiuni, dacă vreți, de natură juridică, de consistență. Eu am pe 

e-mailul telefonului documentele. Încerc, din memorie, să trimit acolo unde cred că 
s-ar face niște corecturi. Chiar dacă eu, personal, consider inoportună această trecere 
și ca urmare voi vota împotrivă dar, cel puțin pentru asigurarea unei consecvențe 
instituționale în ceea ce înseamnă Hotărârile Consiliului județean, în acest domeniu, 
în primul rând aș ruga juridicul și pe domnul vicepreședinte Tudone, care înțeleg că a 
coordonat documentele de suport - nu vorbim de Sistem de producere, transport și 
distribuție energie termică. Nu este corect, pentru că în literatura de specialitate, 
inclusiv juridic, știți bine, se vorbește de SACET. În paranteză, peste tot, trebuie să 
punem ,,SACET”. De ce? Pentru că noi, anterior, am aprobat hotărâri, documente 
legate de sistemul de alimentare în sistem centralizat cu energie termică. Acesta este 
SACET. 

Energie termică și apă caldă, e ca și cum am spune... E un pleonasm, din 
nefericire, și nu trebuie să-l regăsim în titulatura unui document serios.  

Deci observațiile acestea sunt, dacă vreți, de natură formală... 
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Dl Iulian Dumitrescu 
N-ar fi singurul pe care-l întâlnim pe ici pe colo, în toate literaturile 
 
Dl Emil Calotă 
Observația a doua, care cred că e importantă: 
În modelul de Protocol de predare-primire, între cele două UAT-uri, la 

punctul nr. 6, parcă, se face vorbire despre bunurile aparținând Consiliului județean, 
care rămân în custodia acestuia până când vor fi reparate și practic puse în funcțiune. 

Aici trebuie să introducem, domnul Tudone, neapărat, încă un paragraf: 
,,Pentru bunurile aflate în diverse faze de investiții aprobate anterior de Consiliul 
județean Prahova”. Și aici mă refer la schimbarea arzătoarelor de la cazanul 5, 
aferent Grupului 5 de cogenerare, pe care l-am aprobat de un an și ceva și e vorba 
de... dacă am înțeles bine, 5-6 milioane euro. 

Și a doua investiție majoră este, reabilitarea sistemului primar de transport pe 
care l-am aprobat acum un an, prin HCJ, și care înseamnă vreo 20 milioane euro.   

Banii aceștia și investiția ca atare nu poate rămâne între cele două entități. Și 
atunci, dacă introducem paragraful, practic, odată terminate și puse în funcțiune, ele 
vor fi transferate împreună cu celelalte bunuri, către UAT Ploiești.  

Dacă am avea textul, am putea să formulăm chiar paragraful care trebuie  
inserat între prima frază și ultima frază din punctul nr. 6 de la Protocol. 

 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul consilier, dacă îmi permiteți? 
Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, vizavi de prima observație, ca în 

titlu și în art. 1, în finalul sau în textul articolului și în finalul titlului, în paranteză, să 
apară sintagma ,,SACET”, exact cum am spus, sau ,,-SACET”. Nu am nimic 
împotrivă. 

Referitor la observația, la art. 6, în care spuneți: ,,Să rămână în custodia 
Consiliului județean, până la finalizarea acelor investiții”, Hotărârea, prevede clar: 
,,În stare de funcționare”.  

Nu putem să spunem că rețeaua primară, la ora actuală, nu este în stare de 
funcționare. Iar celelalte, să spun așa, utilaje sau active care sunt în cadrul CET-ului 
în momentul în care vor fi în stare de funcționare vor fi predate pe baza Procesului-
Verbal de recepție și iscirizare a lucrărilor care au început la această dată, aferente  
CAF-ului 2, cazan 5, turbină 5 și cazanul 6, dacă nu greșesc. 

 
Dl Emil Calotă 
Aceasta e foarte clar și e limpede, pentru a veni în întâmpinarea modului în 

care Hotărârea Consiliului local sună. Dar investițiile, care înseamnă, repet, aproape 
30 milioane euro, aprobate de Consiliul județean, sunt în diverse faze de desfășurare. 
Ele se produc, ele înseamnă modernizări pe niște bunuri pe care le transferăm în 
momentul acesta, dacă nu facem mențiune, Ploieștiului. Asta vreau să spun. Că 
Ploieștiul nu poate gestiona o investiție aprobată, finanțată, și care trebuie dusă până 
la capăt, pentru că e vorba de bani publici, de către proprietar. Mă rog, sau fostul 
proprietar. Înțelegeți? Deci banii aceștia nu pot rămâne... Nu putem nici să-i 
transferăm, pentru că nu se pot transfera decât bunuri care sunt puse în funcțiune, 
care sunt regăsite în inventar, care au valori contabile și care încep să se amortizeze 
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la momentul PIF-ului. Ori aici, banii aceștia sunt încă banii Consiliului județean, 
până la terminarea investițiilor. 

 
Dl Dumitru Tudone 
La investițiile la care vă referiți, deocamdată Consiliul județean nu are în 

execuție aceste investiții.  
Sunt niște proiecte care vor primi investițiile ulterior..., finanțările ulterioare, 

dacă vor fi. Care vor fi transmise către noul proprietar. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă referiți la acelea pe fonduri europene? Ca să înțeleagă lumea, că vă cam 

învârtiți amândoi și până la urmă cred că... 
 
Dl Emil Calotă 
Este bine să precizăm...  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Presa, nu... 
 
Dl Emil Calotă 
Presa, știe foarte multe.  
Presa o să ne întrebe: Când dați apa caldă? Lăsați discuțiile astea...! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vrem transferarea la ,,Sfântul așteaptă? 
 
Dl Emil Calotă 
Nu. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Că vreau să înțeleg. Că eu asta înțeleg de la dumneavoastră.  
 
Dl Emil Calotă 
Îmi pare rău, dar... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Înțeleg că ați vrea, după ce terminăm toate astea, tot ce ați zis așa, peste vreo 

3-4 ani? E ok, sau credeți că le-am putea face mai repede de 4 ani?  
 
Dl Emil Calotă 
Schimbăm ironii? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu, dar vreau să înțeleg foarte clar. 
 

Dl Emil Calotă 
Vreți să schimbăm ironii? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu, putem să... 
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Dl Emil Calotă 
Chestiunea asta, pentru mine, sună aproape ofensator, ceea ce spuneți. Nu 

uitați că sunt singurul din această sală... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Care se va opune acestui proiect. 
 
Dl Emil Calotă 
Nu e adevărat. 
...care vă bate la cap, de ani de zile, să vă spun despre acest moment pe care-l 

trece Ploieștiul.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Semăn cu Bogdan Toader, sau cu domnul Cosma... 
 
Dl Emil Calotă 
Deci rugămintea mea este să lăsați ironiile! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu, dar semăn cu ei? 
Vi se pare... 
Puteți să mă bateți la cap de ultimii doi ani de zile. De ani de zile, se 

presupune mai mult de doi ani de zile.  
 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, rugămintea mea, ironiile lăsați-le la București. Eu mă 

bucur că vă văd în sală din când în când și că putem avea un dialog...  
Deci nu puteți să-mi spuneți așa ceva. Oricum veți vedea că timpul îmi va da 

dreptate. Că transferul acesta este inoportun și e absolut împovărător pentru 
Municipiul Ploiești. Este punctul meu de vedere. 

Oricum ar fi... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu aveți încredere în domnul Volosevici că poate să administreze CET-ul 

acesta? 
 
Dl Emil Calotă 
Votul va fi acela care va fi. Rugămintea mea, către dumneavoastră, este să 

țineți cont că am aprobat în niște Hotărâri de Consiliu județean niște investiții pe 
niște bunuri pe care acum le transferăm altcuiva. Atâta tot. Și nu vreau ca aceste 
investiții să fie prejudiciate, pentru că ele condiționează funcționarea CET-ului pe 
următorii ani. Asta este tot. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
La care investiții vă referiți?  
 
Dl Emil Calotă 
Schimbarea arzătoarelor de CO2, pentru reducerea noxelor. Nu vă amintiți de 

proiectul din 2009? 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Se lucrează la ele la ora aceasta? Știți dumneavoastră așa ceva? Spuneți-ne! 

Că dacă se lucrează la schimbarea noxelor... 
 
Dl Emil Calotă 
Nu... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dumneavoastră, spuneți de niște hârtii făcute? Sau de ce spuneți? 
 
Dl Emil Calotă 
Domnul... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu înțeleg. Chiar sunt deschis... 
 
Dl Emil Calotă 
Dacă vreți, facem o discuție separată ca să vă explic și să înțelegeți ce 

înseamnă investiția. Investiția, în accepțiunea Legii Române, începe cu Studiu de 
fezabilitate și cu aprobarea documentelor care fundamentează – Studiu tehnic-
economic. Din momentul acela, o cheltuială făcută în cadrul investiției e ban public. 
Nu poate să rămână în aer. Atâta tot. Chiar dacă e vorba de hârtii.  

Și încă o dată, am rugămintea să nu discutați la maniera ironică, pentru că, 
chestiunile de genul pe care și data trecută le-ați spus: ,,Că n-aș vrea”... Eu vă 
împing, și vă anunț de acuma, că va fi foarte greu de repornit și de ținut în condiții de 
funcționare, în siguranță, sistemul. Dar să dea Dumnezeu să funcționeze așa cum ne 
dorim cu toții.  

Deci închei spunându-vă că banii aferenți unor investiții dedicate SACET-
ului, indiferent că SACET-ul, acuma, se va duce în integralitate la municipiul 
Ploiești, trebuie prezervați pentru că noi am votat aici, în sala asta. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Obligația mea, domnul Calotă, să zicem, ca președinte al Consiliului 

județean, este să-mi fac griji, în primul rând, pentru prezent. 
Dumneavoastră, îmi spuneți că: ,,Nu se poate asta, nu se poate asta”... Asta 

înțeleg eu. 
,,Nu se poate”, că s-a făcut nu știu ce SF, ,,nu se poate” transfera CET-ul”. O 

să-mi spuneți și că nici nu se poate da drumul la apă caldă, tocmai că nu știu ce hârtie 
a fost semnată, în anul 2009. Asta îmi spuneți, nu?   

 
Dl Emil Calotă 
Nu.  
Aveți o mare problemă. Înseamnă că, ori eu nu vorbesc limba română, ori 

dumneavoastră înțelegeți altceva din ce spun. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Puteți să ne luminați, că nu am... 
Mai spuneți-ne o dată! 



32 
 

 
Dl Emil Calotă 
Niciodată nu am spus așa ceva.  
Mai ales că, bănuiesc că, din sala asta fiind amândoi de față, și 

dumneavoastră și primarul orașului, puteți spune, opiniei publice, când credeți că va 
porni încălzirea în municipiul Ploiești. 

Asta este treaba dumneavoastră. 
Și dacă vreți, un conducător, ceea ce sunteți dumneavoastră, nu trăiește doar 

în prezent. Dacă nu anticipează și nu previzionează, îi lipsește componenta numărul 
1 din procesul de management. 

Știți bine! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Corect asta. 
 
Dl Emil Calotă 
Eu vă spun că SACET-ul putea fi pornit, fără să fie nevoie de transferul 

termocentralei la Ploiești. Asta spun. Și o repet, poate acum o înțelegeți corect. Nu e 
vorba că nu sunt de acord cu pornirea. Doamne ferește! 

Nu uitați, apropo de asta că... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dumneavoastră spuneți că nu poate fi pornit dacă se va transfera centrala la 

Ploiești?  
Adică... 
 
Dl Emil Calotă 
Îmi puneți niște vorbe pe care nu le-am spus. Niciodată nu le-am gândit.  
Eu am spus că eforturile pentru repornire trebuiau concentrate pe alte aspecte, 

decât pe această pierdere de timp care se numește ,,transfer de bunuri către Ploiești”.  
Transferul acesta nu ajută repornirea. Repornirea e ajutată de gaze, de 

managementul sistemului, de sistemele de...    
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Puteți să vă întoarceți puțin spre domnul primar Volosevici, să spuneți de 

repornire și de gaze, să spunem așa? E mai simplu... 
 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte... 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Adică e mai simplu. 
 
Dl Emil Calotă 
Iar o dați pe ironie și nu e bine. Sunteți președintele Consiliului județean. 

Oricât ați dori, nu puteți ieși din această... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Pot să vă spun eu. Dacă tot vorbim de ironie, puteți să mă întrebați unde eram 

eu, ieri, cu domnul Ganea, care e aici în sală, unde eram eu cu domnul Ganea. Puteți 



33 
 

să-l întrebați și pe primarul Ploieștiului, unde era ieri. Și o să aflați că eu, împreună 
cu domnul Ganea, eram la ANRE pentru licența provizorie. Corect, domnul Ganea? 

 
Dl Cristian Ganea 
Da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Întrebați-l și pe primar dacă era, probabil, pe la ANRE. Nu era pe acolo. 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Domnul președinte, dacă-mi permiteți? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Aveți puțină... 
După aceea eram tot cu domnul Ganea, la Consiliul Concurenței, tot pentru 

licența provizorie a Ploieștiului, să spunem așa, care să genereze apă caldă pentru 
ploieșteni, cât mai repede. Că știți și dumneavoastră și puteți să spuneți că, fără 
licență provizorie, nu poate să dea nimeni apă caldă la Ploiești. Corect? 

 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, nu ieri trebuia să fiți acolo, ci acum 6 luni, pentru chestia 

asta. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Pentru licența provizorie? 
 
Dl Emil Calotă 
Pentru discuțiile cu ANRE-ul și pentru licențierea operatoriului, oricare va fi 

el... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Și cum aș fi putut acum 6 luni? Explicați-mi dumneavoastră, că poate 

lumea... Că nu aș vrea ca lumea să rămână totuși cu o... 
 
Dl Emil Calotă 
N-ați avut timp, domnul președinte. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Acum 6 luni? Să zicem în martie, puteam? În timpul unei proceduri de 

licitație sau cum? 
 
Dl Emil Calotă 
De la momentul... De aceea vă spuneam, apropo de previziune. În momentul 

în care știați că pleacă operatorul, acela care a stat... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
În martie, știați dumneavoastră că pleacă? În afară de Volosevici, nu știa 

nimeni de aici din sală. 
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Dl Emil Calotă 
Dar cum să nu... era deja public... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Știați că nu o să plătească facturile și de aceea o să plece operatorul, sau 

cum? 
 
Dl Emil Calotă 
Vorbeam de ,,Veolia”. Nu vorbeam de cel pe care dumneavoastră, mă rog, 

ADI ,,Termie” l-a selectat. Vorbeam de ,,Veolia”, domnul președinte. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dar știți că în martie eram într-o procedură de licitație. Știți asta, nu? 

Lansată... 
 
Dl Emil Calotă 
Nu are nicio importanță. Dumneavoastră trebuia să știți că o să vină sezonul 

rece... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Așa, și? 
 
Dl Emil Calotă 
...și pentru asta sunt pregătirile de sezon rece. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Și ce trebuia să fac? 
 
Dl Emil Calotă 
Trebuiau să fie pregătite, de pildă, volumele de gaze... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Rămâneți la licență! 
Ce făceați dumneavoastră, în martie, și nu am făcut noi? 
 

Dl Emil Calotă 
La momentul la care... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
În martie? 
 

Dl Emil Calotă 
La momentul la care ,,Veolia” a plecat... 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Da. În martie.  
Ea a plecat pe 13 mai. 

 
Dl Emil Calotă 
...v-am avertizat... 
Dumneavoastră ați... 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Dumneavoastră, ați stat vreo zi fără operator, cu licență? Că de pe 13 mai a 

plecat  ,,Veolia” și a venit alt operator. 
 
Dl Emil Calotă 
Exact. 
Care are dreptul, prin lege, să funcționeze 90 de zile, până când își obține 

licență, își depune dosarul, și așa mai departe. 
Deci este foarte bine că v-ați dus la  ANRE. Evident că... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Stați puțin! E foarte bine că m-am dus ieri, ca să spunem așa. 
Nu mă deranja dacă mergeați cu mine, că grija se face și prin fapte. Așa, prin 

vorbe... Mai ales că ați lucrat acolo. Adică nu m-ar deranja deloc dacă mergeți cu 
mine la ANRE. 

  
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, atenție la ce spuneți public! 
Ceea ce v-am consiliat și pe dumneavoastră și pe domnul primar... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu m-am prins cu ,,publicul”... 
 
Dl Emil Calotă 
Ideea e că nu puteți să spuneți că nu v-am consiliat corect, vizavi de 

funcționarea SACET-ului, ca și pe domnul primar. Numai că, din nefericire, vorbele 
rămân vorbe, iar faptele sunt acelea care vorbesc...  

Revin. ANRE este un jucător foarte important în funcționarea SACET-ului 
din Ploiești, pentru că licențierea provizorie pe care o dă, pentru 90 de zile, conform 
legii, trebuie urmată de o licență valabilă pe termen lung. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Ce generează licențierea provizorie, domnul Calotă, care poate fi luată rapid? 
După experiența dumneavoastră, știți, cam 10 zile. 
Ce generează pentru societatea nou creată, licențierea provizorie?  
 
Dl Emil Calotă 
Adică? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Generează, ce?  
Posibilitatea... 

 
Dl Emil Calotă 
Îi dă voie, în mod normal să opereze sistemul. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Să dea drumul la apă caldă. Cam ceea ce ne dorim toți din sală. 
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Dl Emil Calotă 
Având celelalte condiții întrunite: adică am capitalul necesar pentru a 

cumpăra gaze... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
E vărsat. 
 
Dl Emil Calotă 
În regulă. 
Deci dacă am gaze, am în partea cealaltă contracte de furnizare, am pe partea 

cealaltă personalul necesar, care să funcționeze la trei schimburi, va porni. Evident și 
utilajele reparate și iscirizate. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Știți ce lipsește pentru licențierea provizorie? 
Că până la urmă știți și dumneavoastră, știu și eu. 
Lipsește depunerea hârtiilor, lipsește voința Primăriei Ploiești de a lua cât mai 

repede CET-ul acesta al nostru, de la Brazi. Dar putea, și asta e foarte important, să 
depună, să ia mai repede CET-ul acela de la Bucov, acela care nu funcționează. Era 
suficient, cu CET-ul de la Bucov, să depună pentru licență provizorie.   

Asta înseamnă că dacă acum două săptămâni, să spunem, primarul 
Ploieștiului își cerea CET-ul acela de la Bucov, pe care-l dădea oricine, că nu 
funcționează, se ducea frumos la ANRE și depunea pentru licență provizorie. În trei 
zile, patru, sau astăzi, să zicem, lua licența provizorie și atunci aveam apă caldă, până 
la urmă. Adică... 

 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, am o rugăminte. Nu vreau să faceți dialog cu mine, 

pentru domnul Volosevici, că este aici, în sală. 
Rugămintea mea ar fi, către dumneavoastră, doar atâta: să țineți cont de 

observațiile mele făcute la proiectul de hotărâre. 
Și doi... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Dincolo de dialogul nostru, ușor contondent, știți foarte bine că totdeauna am 

ținut cont, doar că gândirea mea vizavi de CET-ul acesta al Ploieștiului e puțin 
diferită de gândirea dumneavoastră. Și am mai avut discuția asta, eu crezând că 
Ploieștiul poate foarte bine să-și administreze CET-ul pe care îl vom preda în condiții 
de bună funcționare. Dumneavoastră, mai mi-ați spus că sunteți reticent. Eu v-am 
spus, cam toate municipiile, dacă nu absolut toate din țara asta, au CET-ul lor.   

Dumneavoastră, mai știți vreun județ, vreun UAT, în țara asta, care are CET-
ul la Consiliul județean? 

 
Dl Emil Calotă 
Nu, dar vreau să vă spun că singurul SACET din țara asta care a funcționat 

foarte bine, asigurând cel mai mic tarif pentru oameni și condiții excelente de 
exploatare, a fost acesta. În combinația, încă o dată, Consiliul județean, Primărie și 
operator.  
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Pentru că dacă, în momentul în care îi spuneam doamnei administrator public 
că nu poate veni un operator solid și va fi un mare risc pentru viitorul SACET-ului, 
repet, noi aveam baza asta de parteneriat instituțional făcută în 2003 care putea fi 
folosită în continuare.  

Din nefericire, dumneavoastră și cu domnul Volosevici, aveți nevoie de 
translator, nu vă înțelegeți, nu v-ați înțeles, de aici, dumneavoastră vorbiți cu mine, 
când primarul e aici. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Calotă, încă o dată, bună practică e și la Oradea, bună practică e și la 

Cluj. Nu e bună practică numai la noi, că ați gândit dumneavoastră sau cine a mai 
gândit în 2004.  

 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, cu tot respectul pe care îl aduc instituției pe care o 

conduceți dumneavoastră, nu uitați că toate SACET-urile acestea, timp de 5 ani de 
zile, au trecut prin pixul meu. Și nu-mi spuneți ce e la Oradea, ce e la Suceava, sau la 
Cluj. Am rugămintea asta. Măcar atâta.  

Din nefericire, nu am găsit timp. Dumneavoastră nu ați găsit timp să mă 
ascultați și să vă spun ceea ce ar fi trebuit deja să înceapă în Ploiești. Dincolo de 
repornirea SACET-ului, pentru că SACET-ul acesta, dacă pornește în iarna aceasta, 
salvează iarna asta, nu știm, mai departe, ce se va întâmpla, dar asta e o altă discuție. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Asta cu... Deocamdată, domnul Calotă, avem iarna asta. Haideți să trecem 

frumos de iarna asta și după aceea putem să facem o altă discuție. Dar la ora asta, așa 
este situația și cred că e mai bine să trecem de iarna asta cu apă caldă și căldură decât 
să trecem de iarna asta gândind o strategie care peste, nu știu câți ani, nu știu ce o să 
fie și cum o să meargă lucrurile.  

 
Dl Emil Calotă 
Domnul Dumitrescu, dacă vă imaginați că transferăm CET-ul și transportul 

primar către Ploiești, Consiliul județean nu mai are nicio responsabilitate în 
funcționarea SACET-ului, vă anunț că vă înșelați. Rămâneți responsabil, alături de 
Ploiești, pentru că este capitala municipiului, în noua funcționare... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Iarăși presupuneți, domnul Calotă, că... Presupuneți niște lucruri eronate. Nu 

asta am vrut noi să facem.   
 
Dl Emil Calotă 
Mai devreme cam asta suna. Poate că primarul Ploieștiului ar trebui să spună 

ceva, că până la urmă...  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Lăsați-l, că a spus destule!   
 
Dl Emil Calotă 
Poate dă un termen, poate... 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Putem să încheiem asta.  
Dar dacă mai sunt alte observații din partea consilierilor? 
După aceea, o să am plăcerea să-i dau cuvântul și primarului.    
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
După ce se adoptă, domnul președinte, vreau să vă rog să ne ajutați cu niște 

lucruri. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Știu și pentru asta suntem aici cu toții. 
Mai vrea cineva din rândul consilierilor? 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Deci nu pot să vorbesc! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sigur că puteți. 
Dați-i cuvântul, primarului Ploieștiului! 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Bună ziua! 
Eu am niște lucruri simple de transmis. 
Licența, la ANRE, ați solicitat-o pe ce societate? Ea nu are serviciu, domnul 

președinte. Încă, serviciul, nu e delegat. 
Poate îi spuneți și domnului Ganea și știți și dumneavoastră. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu am solicitat nicio licență. M-ați înțeles greșit. 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Îmi cer scuze. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Când mergi să depui o licență, domnul Volosevici, dacă stați în birou și nu vă 

interesează ce trebuie să depuneți acolo, dacă stați în birou, și nu vreți să aflați cât o 
dura până vă dă ANRE-ul licența aia... 

Sau dacă știți, vă rog să spuneți. Că eu știu, de exemplu, câte zile durează 
licența provizorie, după ce depuneți. 

Poate e cineva din toată sala asta, sau din Ploiești, curios, în cât timp o 
obțineți. 

 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Domnul președinte, eu nu am o problemă. Eu o obțin în mod sigur și... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
În câte zile? 
Dacă îmi spuneți...? 
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Dl Andrei Liviu Volosevici 
10, 5, 7, 15..., după ce am serviciul, domnul președinte, care înseamnă și 

CET-ul. 
Ultima oară, când am verificat... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
... 10, 5, 7, 15? 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
...de abia acum ne transferați ceva din el, unu.  
Și doi: eu nu am venit să mă cert cu dumneavoastră. Am venit doar să vă 

spun că e Comisia aici. Ni-l dați? Hai acum să-l luăm!  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cu asta suntem de acord. 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Spuneți! 
Suntem aici.  
E comisia aici? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cu excepția domnului Calotă, nu am auzit până acum un consilier să nu-și 

dorească transferul... 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Tocmai de asta, domnul președinte, sunt convins și sunt în asentimentul 

dumneavoastră. Eu am Comisia aici. Plecăm de aici, direct, și preluăm CET-ul și în 
concordanță cu dispozițiile Consiliului local.  

Vă stau la dispoziție când doriți. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vestea bună este că nu durează atât de multe zile. Ca să știți. 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Am înțeles, dumneavoastră îmi răspundeți de licență, eu vă răspund de 

preluare. 
Eu sunt aici cu toată Comisia. Vă rog să vă ridicați, ca să vă vadă lumea!  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu, că i-am văzut. 

 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Comisia este aici, de aici plecăm, și mergem și luăm CET-ul, dacă tot ni-l 

dați. 
 
Dl Emil Calotă 
Andrei (Volosevici), nu comisia aceea operează CET-ul. 



40 
 

 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Evident, dar asta e o altă discuție. 
 
Dl Emil Calotă 
Nu operează CET-ul... 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Emil (Calotă), e vorba și de oameni, și de ce înseamnă... Astea sunt alte 

discuții, dar eu vin să iau...  
 
Dl Emil Calotă 
CET-ul de la Brazi... 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Exact. E foarte corect. Dar eu sunt aici, ca în orice moment să-l preluăm. Eu 

sunt aici. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Super! 
 
Dl Andrei Liviu Volosevici 
Mulțumesc. Îmi cer scuze...! 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Altcineva, dintre consilieri? 
Domnul Enescu? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
La ,,Diverse”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
La Diverse. 
Domnul Ciolac? 
 
Dl Dan Ciolac. 
Nu. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Tudone? 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul președinte, consider necesar ca după ce am propus ca amendament 

eliminarea anexelor de la Protocolul prevăzut la anexa 2 și intervenția colegului, 
domnului Calotă, să se concretizeze sub forma supunerii la vot, în sensul... 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Cu observațiile domnului Calotă. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 ...completării titlului 1 și art. 1 cu sintagma ,,SACET”, liniuță... 
 Amendamentul 2, eliminarea conținutului anexelor, doar menținerea capului 

de tabel.  
 Și amendamentul nr. 3, modificarea art. 6, în modul susținut de domnul..., sau 

prezentat. 
 
 Dl Emil Calotă 
 ... mențiune... 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Păi, mențiune nu putem. Decât sub formă de amendament. 
 
 Dl Emil Calotă 
 În cadrul art. 6, nu e foarte complicat, dar trebuie făcută mențiunea legată 

de... 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Dacă se va aproba, se va introduce în articol. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dacă mai sunt alte observații, în linia dorinței primarului Ploieștiului și în 

linia dorinței noastre, noi să răspundem pozitiv către solicitarea Consiliului local 
Ploiești. Nu mai vreau să aud lucruri negative pe subiectul acesta.  

 Supun la vot amendamentele.  
 Primul amendament – titlul. Îl trecem la domnul Calotă. 
 Îl trecem la dumneavoastră? 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Titlul, da. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Amendamentul nr. 1.  
 Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 35 voturi „pentru”. 
  

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Amendamentul nr. 2, îl trecem la domnul Tudone. 
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

  
   Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 35 voturi „pentru”. 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
 Amendamentul nr. 3, completarea art. 6. 
 E ok, nu? 
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 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Cu ce îl completăm? 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Cu ce îl completăm? 
 Domnul Calotă, acum ajutați-ne...! 
 
 Dl Emil Calotă 
 Acum mă gândeam, dacă tot suntem atât de mulți în sala asta și pentru că tot 

am avut o discuție mai mult sau mai puțin aprinsă. 
 Domnul președinte,... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Vă rog! 
 
 Dl Emil Calotă 
 ...eu tot nu-l înțeleg pe domnul Volosevici, de ce nu poate să preia serviciul 

fără CET? 
 Serviciul e definit de activitățile care se desfășoară pe o infrastructură, care 

fac generarea... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Pot să previzionez că are planuri uriașe de investiții pentru CET și nu puteam 

noi, cu bugetul nostru, să ne punem cu gândurile și planurile dânsului. 
 
 Dl Emil Calotă 
 De data asta, iată, e o ironie pozitivă. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Dar doar previzionez.  
 
 Dl Emil Calotă 
 Exact. Iată, previzionați faptul că nu o să aibă resurse financiare pentru a 

susține CET-ul. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nu. Am spus că o să aibă, nu că nu o să aibă. 
 
 Dl Emil Calotă 
 Da. Iar eu spun că nu o să aibă.  
 La art. 6... 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Știți cum e asta? 
Eu zic că o să aibă, eu zic că nu o să aibă – știți cum e. 
 
Dl Emil Calotă 
Art. 6, se referă la bunurile care rămân în custodia Consiliului județean, 

domnul Tudone. Corect? 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Nu. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Bunurile care sunt acum angajate într-un contract de reparație și de iscirizare.  
 
Dl Emil Calotă 
Și acolo adăugăm sintagma: ,,sau într-un proces investițional”. Atâta tot. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cu asta v-am zis că nu suntem de acord, parcă, nu? 
 
Dl Emil Calotă 
Păi dacă am făcut niște studii, am dat niște bani și am aprobat? Am făcut deja 

un pas spre investiții. 
Banii aceia... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Iarăși începeți cu hârtiile? Vă trimit, mâine, la Ministerul Transporturilor, că 

vă speriați de studii. 
 
Dl Emil Calotă 
Eu vreau să vă salvez. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sau dacă chemăm staff-ul acum, că sigur mai găsim vreo mie de studii, pe 

aici, făcute. Știți asta, nu? Cred că sunt... 
 
Dl Emil Calotă 
Eu sper că ați citit Raportul de Audit al Curții de Conturi, pentru că la viața 

mea a trebuit să citesc mult mai mult. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Știu. 
 

Dl Emil Calotă 
L-ați citit? 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Știu, l-am citit. 
 

Dl Emil Calotă 
Pe diagonală, măcar. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Păi nu poți să citești cuvânt cu cuvânt. 
 

Dl Emil Calotă 
Cheltuielile aferente unor studii de fezabilitate sunt parte din investiție. Deci 

nu pot să las investițiile acestea în aer. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Dar Ploieștiul? Apa caldă? 
 
Dl Emil Calotă 
Iar o schimbați. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, dacă îmi permiteți? 
Vizavi de prima investiție, cu arzătoarele, Consiliul județean, nu vreau să 

greșesc, dacă greșesc puteți să mă corectați, nu cred că are un SF pe acest aspect – 
este actul adițional nr. 4, care nu este însușit de Consiliul județean, aferent 
contractului cu ,,Veolia”, iar referitor la... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Știți povestea. Nu mai comentăm.  
 
Dl Dumitru Tudone 
...cel de-al doilea SF, eu, din câte știu, dar nu pot să fiu sigur..., orice SF, în 

momentul când se ajunge la predarea patrimoniului dintr-o parte în alta, ulterior și 
SF-ul se poate preda către noul proprietar.  

 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, domnul vicepreședinte,... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Puteți să fiți de acord cu asta, că nu e o chestie... 
 
Dl Emil Calotă 
...cu umilință vă spun că ordonatorul principal de credite, ordonatorul delegat, 

este acela care răspunde în fața legii. Nu consilierii aleși, membrii ai Consiliului 
județean.  Așa că... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Adică eu. 
 
Dl Emil Calotă 
Dumneavoastră și eventual domnul din partea dreaptă, care eventual 

semnează, din partea dreaptă a dumneavoastră, care semnează.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Am crezut că a dumneavoastră. 
 
Dl Emil Calotă 
Am mâncat pâine de-asta, așa că  doar vă spun, dacă vreți, bine, dacă nu, 

renunț, domnul președinte, la amendamentul acesta. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă mulțumim. Apreciem.  
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Considerăm că domnul Calotă a renunțat la amendament. Vă mulțumim 
frumos. 

Totdeauna știți că dreptatea e în balanță. Nu e niciodată, nici așa, nici așa. 
Mai ales când te referi la lucruri care țin de viitor. În viitor, fiecare, în primul rând, să 
ne dea Dumnezeu sănătate și să ne dea puțină apă caldă, cât mai repede, în Ploiești. 

Supun la vot proiectul cu cele două amendamente.  
Mulțumim pentru că l-ați retras.  
Dacă sunt voturi împotrivă? Unul singur. 
Abțineri? Două.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru”, un vot ,,împotrivă” (domnul consilier județean Calotă Emil) și 2 
,,abțineri” (doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel). 

  
Dl Iulian Dumitrescu 
V-am spus că am fost ieri și la ANRE și la Consiliul Concurenței și vestea 

bună este că cele 10, 15, 17 zile, sunt mult mai puține. 
Trebuie doar o ședință a Consiliului local, în care să delege Serviciul de 

termie către societatea nou înființată și ar fi cam toate elementele constitutive, nu mai 
vorbesc de salariați, ca să se depună pentru licența provizorie. Restul, că se plătesc 
gazele la 30 de zile, 45 de zile, 60 de zile... Credeți că e cineva preocupat de aspectul 
acesta? Sau lumea e preocupată să...      

 
Dl Emil Calotă 
...nu mai era nevoie să vă duceți. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Nu mă mai duc. Ok.  
Trecem la ultimul punct pe ordinea de zi. 
Oricum se depășește, poate puțin, varianta optimistă. Nu știu cine a fost și a 

spus, în jur de 15 octombrie, înaintea mea. Eu am spus, 4 octombrie. S-ar putea să 
fie, nici 4, nici 15, dar nici departe de ele... Măcar din punctul acesta de vedere, 
lucrurile stau foarte, foarte ok.  

Am pierdut puțin timpul pe de o parte. S-a câștigat pe altă parte, sau se 
câștigă pe altă parte, ANRE-ul fiind destul de flexibil în ceea ce privește o licență 
provizorie. Am aflat asta. 
 Ultimul punct pe ordinea de zi este - Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova” - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Pentru a vota dizolvarea și lichidarea Asociației precum și stabilirea 
destinației bunurilor rămase după lichidare. 

 Dacă sunt observații?  
 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 
„pentru”. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 În concluzie, proiectul a fost adoptat. 
 Și acum, trecem la partea plăcută a acestei ședințe. Vorbim de partea de 

,,Diverse”. 
 Domnul Enescu! 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Mulțumesc, domnul președinte! 
 Nu întâmplător se află în sală întreg Clubul ,,Activ Prahova Ploiești”, așa 

cum a fost el denumit. 
 Și, cu acordul dumneavoastră, și în numele Consiliului de Administrație, 

președinte Ignat Cătălin, subsemnatul și domnul Dosaru, dați-mi voie să vă prezint 
echipa  de senioare și o să le rog să vină pe scenă, aici, în față.  

 
................................................................................................................................ 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumim. 
 O zi bună vă doresc! 
  
 
 Ședința s-a încheiat la ora 16:30. 
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