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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 31 octombrie 2022, ora 15,00 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 522 din 25.10.2022, 
modificată prin Dispoziția nr. 534 din 31.10.2022, a președintelui Consiliului județean 
Prahova au fost prezenți domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova, domnii Tudone Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții 
Consiliului județean Prahova și următorii 34 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, 
Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea 
Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu 
Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, 
Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Furtună 
Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela Magdalena, 
Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache 
Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc 
Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă 
Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel. 

Doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Dragna Florina Alina și 
Papuc Rodica-Mariana și domnii consilieri județeni: Constantin Răzvan-Constantin, 
Neagu Mihai-Cristian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae și Țaga Gabriel, au 
participat la lucrările ședinței Consiliului Județean Prahova, prin mijloace electronice 
de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare și cu art. 44 alin. (2) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Prahova, cu modificările și completările ulterioare. 

La ședința ordinară a Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina 
Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova au participat: dna Anna Maria 
Vasile, administratorul public al Județului Prahova; dna Alina Georgiana Tincă, 
directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; dna Maria 
Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Mihaela Irina Iamandi, 
directorul executiv al Direcției patrimoniu și dl Daniel Minculescu, directorul executiv 
al Direcției tehnice. 
 La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii invitați: 
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 Prahova; dl Bogdan Hodorog, directorul executiv al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”; dl 
Theodor Petrescu, directorul general al Societății ,,Plopeni Industrial Parc” S.A.; dl Ion 
Stoica, directorul general al Societății ,,Brazi Industrial Parc” S.A.; dl Adrian Manta, 
directorul Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.; dl Ionuț 
Georgian Toma, primarul comunei Drăgănești; dl Mihai Florin Pelin, primarul comunei 
Tomșani și reprezentanții presei. 
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De asemenea, la ședința Consiliului județean a luat parte dna Ioana Carmen Ilie, 
directorul general al Direcției Județene de Pază Prahova și domnul Daniel Laurențiu 
Chiriță, șef Birou la Primăria comunei Șirna. 
 

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

 
X 
 

X                   X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Suntem 37 prezenți, fizic și online. 
Sunt 9 puncte suplimentare pe ordinea de zi. 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile aferente programelor de finanțare viitoare pentru realizarea unor 
investiții în vederea creșterii eficienței energetice la imobilul secției exterioare 
obstetrică-ginecologie, aș dori să îl retrag de pe ordinea de zi pentru a fi aprofundat. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Sunteți inițiator, retrageți punctul nr. 29, suplimentar. 
Asta înseamnă că o să avem suplimentar, 8 proiecte pe ordinea de zi. 
Corect? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Da. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 8 proiecte. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea ordinii 

de zi cu 37 voturi „pentru”, după cum urmează: 
  25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr. 287/2022 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 - SACET - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
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  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2022 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A. - inițiat de domnul Dumitru 
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență -  Componenta 12 - Sănătate, Investiția 
Specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți” - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență - în cadrul Componentei 12 - Sănătate, 
Investiția I2.4 - Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nozocomiale” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public 
al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  30. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Municipiul 
Ploiești, în vederea realizării lucrării de reparații aferente funcționării CET Brazi - 
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  31. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației bunurilor 
imobile C2 și C3 aflate în proprietatea Județului Prahova, în care a funcționat Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, în vederea demolării acestora 
- inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6. 
  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova în 
cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” cu proiectul „Înființare 
piste de biciclete în județul Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot ordinea de zi, în integralitatea ei. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

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

cu următoarea ordine de zi: 
  1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 23 septembrie 2022. 



4 
 

 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 29 septembrie 2022. 
  3. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 04 octombrie 2022. 
  4. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Prahova din data de 11 octombrie 2022. 
  5. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 13 octombrie 2022. 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova la data de 30 septembrie 2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  7. 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. 
  8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu unele localități 
din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  9. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 247/2022 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. 
  10. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 126/2022 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. 
  11. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  12. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în domeniul public al 
Județului Prahova a drumului comunal DC 1 înscris sub numerele cadastrale 28468 și 
27886, aflat în domeniul public al Comunei Cornu, în scopul clasificării ca drum 
județean - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al 
Județului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul 
Independenței nr. 15, județul Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 6. 
  14. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum 
județean DJ 101P, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni, proprietate 
publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în 
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administrarea Consiliului Local al comunei Măgureni - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 
consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Plopeni Industrial Parc” 
S.A. - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  16. 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 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului 
Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul 
Vinului” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  18. 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. 
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de 
delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic 
de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 
14893/5796/2006 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  20. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploiești în vederea realizării proiectului „SISTEM HIBRID DE 
EFICIENTIZARE ENERGETICĂ FOLOSIND ENERGIA GEOTERMALĂ” -  
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
  21. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-
economici și a devizului general actualizat, precum și aprobarea sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate din bugetul local pentru realizarea obiectivului de 
investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

            Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  22. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 
reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
„Brazi Industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Constantin Răzvan 
Constantin și desemnarea unei alte persoane în această calitate - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisia nr. 6. 
  23. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT orașul Plopeni în vederea realizării, reabilitării, extinderii 
și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu apă și 
canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu 
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îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă 
potabilă - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  24. Proiect de hotărâre privind încetarea proiectului „Restructurarea 
/Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sinaia și Înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii” - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.  
  25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr. 287/2022 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 - SACET - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2022 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A. - inițiat de domnul Dumitru 
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență -  Componenta 12 - Sănătate, Investiția 
Specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți” - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență - în cadrul Componentei 12 - Sănătate, 
Investiția I2.4 - Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nozocomiale” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public 
al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  30. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Municipiul 
Ploiești, în vederea realizării lucrării de reparații aferente funcționării CET Brazi - 
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  31. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației bunurilor 
imobile C2 și C3 aflate în proprietatea Județului Prahova, în care a funcționat Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, în vederea demolării acestora 
- inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
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      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4, nr. 5 și nr. 6. 
  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova în 
cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” cu proiectul „Înființare 
piste de biciclete în județul Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
  Diverse (Informare nr. 23317/11.10.2022 privind situația spațiilor locative 
din imobilele aflate în domeniul privat al Județului Prahova). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Trecem la ordinea de zi. 
Primul punct - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată 

a Consiliului Județean Prahova din data de 23 septembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 29 septembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată 

a Consiliului Județean Prahova din data de 04 octombrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 4 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Prahova din data de 11 octombrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul nr. 5 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată 

a Consiliului Județean Prahova din data de 13 octombrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
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Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu 
al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova la data de 30 septembrie 2022. 

Observații?  
Supun la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

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

Vă rog! 
 
Dna Raluca Mihaela Bercea 
Domnul președinte, la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
Nu voi participa la vot nici la proiectele de hotărâre nr. 27 și 28. 

 
Dna Ionela Daniela Băzăvan 
La punctul acesta nu particip, domnul președinte. 
 
Dna Elena Iuliana Dosaru 
Să se consemneze în Procesul-verbal că la acest proiect de hotărâre  nu particip la 

vot și, de asemenea, la proiectele de hotărâri nr. 8, 18 și 23. 
 
Dl Viorel Dosaru 
Și eu, la fel, nu particip la vot. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, aș dori să formulez un amendament pe care l-am transmis și 

la comisiile de specialitate. 
Și în urma amendamentului, textul hotărârii se modifică, după cum urmează:  
- Art. 1 - se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2022 prin 

suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 240 mii lei, precum și 
redistribuirea unor sume între capitole, titluri, articole, alineate, conform influențelor 
prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre modificată. 

- Art. 2 - se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții în Programul de 
investiții pe grupe de investiții publice și surse de finanțare, Fișelor 
obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții, după cum urmează: lit. a), lit. b), alin 
(2) din forma inițială, cu tot ce s-a prezentat.  

- Art. 3 -  se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului estimat pe anii 2023-
2024, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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Domnul președinte, s-au formulat aceste amendamente pentru a fi asigurate 
sumele necesare parteneriatelor incluse pe ordinea de zi și a celorlalte cheltuieli 
necesare funcționării Consiliului Județean. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot amendamentul 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 33 voturi „pentru”. 
 (Doamnele consilier județean Băzăvan Ionela Daniela, Bercea Raluca Mihaela 
și Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier județean Dosaru Viorel nu au participat 
la vot). 
 

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

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 (Doamnele consilier județean Băzăvan Ionela Daniela, Bercea Raluca Mihaela 
și Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier județean Dosaru Viorel nu au participat 
la vot). 
 

 Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu unele 

localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public.  
 

Dl Dumitru Tudone 
Dacă îmi permiteți, domnul președinte? 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, domnul Tudone! 
 

Dl Dumitru Tudone 
În urma solicitărilor a trei UAT-uri, ulterior înaintării proiectului de hotărâre, am 

formulat amendamentul pentru a fi putut fi prinse sumele necesare pentru asigurarea 
parteneriatelor cu comunele: Jugureni, Sângeru și Berceni. 

În acest sens: la comuna Jugureni, este asigurată o sumă de 100 mii, la Sângeru, 
150 mii și la Berceni, 375 mii, în afară de celelalte sume care făceau parte din proiectul 
inițial.  

Acesta este amendamentul. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Deci, avem: Albești, Aluniș, Cărbunești, Chiojdeanca, Cornu, Drăgănești, 

Dumbrava, Jugureni, Predeal Sărari, Sângeru, Scorțeni, Starchiojd, Surani, Șirna, 
Tomșani și Berceni. 

Corect? 
 

 Dl Dumitru Tudone 
Da. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, domnul Enescu! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, Grupul nostru votează acest proiect de hotărâre.  
Salut prezența, în sală, a primarilor! 
V-am mai rugat și acum 2 luni de zile să aveți în vedere un parteneriat cu comuna 

Posești, pentru școala din Nucșoara. Are mari probleme, ca să o finalizeze...  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Facem așa: mergem împreună într-o vizită la Posești, săptămâna viitoare... 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Nu mă deranjează. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
...și după aceea, la prima ședință... 
E ok? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Da. Mulțumesc.  
 
Dl Răzvan Constantin Constantin 
Nici eu nu particip la vot. 
Mulțumesc. 
  
Dl Iulian Dumitrescu 
Doar doi primari avem în sală, din câți am enumerat? 
Avem doar Drăgănești și Tomșani, pe care-i salut cu căldură! Și vă mulțumim 

pentru ceea ce faceți în localitățile dumneavoastră. 
Seriozitatea este răsplătită. 
Și oricând mai aveți alte idei de parteneriate, vă rog să nu ezitați să ne solicitați. 
Atunci, dacă nu ar mai fi alte observații, aș supune la vot întâi amendamentul 

domnului Tudone. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 33 voturi „pentru”. 
 (Doamnele consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și Dosaru Elena Iuliana 
și domnii consilieri județeni Constantin Răzvan Constantin și Dosaru Viorel nu au 
participat la vot). 
 

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

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
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 (Doamnele consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și Dosaru Elena Iuliana 
și domnii consilieri județeni Constantin Răzvan Constantin și Dosaru Viorel nu au 
participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  
Domnul Enescu, și când sunt gata reparațiile la Muzeul Sătesc, vă rog să ne 

invitați... 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Am înțeles, domnul președinte. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
...mai ales că știu că e un lucru important pentru comunitatea de acolo. 
Și am mai văzut că de când am avut întâlnirea cu domnișoarele și doamnele de la 

handbal, merge din ce în ce mai bine echipa. Din când în când ați putea să le mai invitați. 
Trecem la punctul nr. 9 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea 

unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 247/2022 privind 
asocierea Județului Prahova cu unele localități din județ, în vederea realizării unor 
obiective de interes public. 

Observații? Nu sunt. 
Aici, e vorba de comuna Plopu. 
Supun la vot. 
Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37  voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 126/2022 privind asocierea Județului 
Prahova cu unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes 
public. 

Observații? Nu sunt. 
Aici, e vorba de comuna Valea Călugărească. 
Supun la vot. 
Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului Prahova. 
Observații?  
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 37 voturi „pentru”. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în domeniul 

public al Județului Prahova a drumului comunal DC 1 înscris sub numerele cadastrale 
28468 și 27886, aflat în domeniul public al Comunei Cornu, în scopul clasificării ca 
drum județean. 

Observații? Nu sunt. 
Supun la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune 

al Județului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul 
Independenței nr. 15, județul Prahova. 

Este Casa ,,Căsătoriilor”. 
Vă rog! Doamna Ludmila Sfîrloagă! 
 
Dna Ludmila Sfîrloagă 
Domnul președinte, Grupul nostru se va abține la acest vot, dar în același timp am 

dori să vă facem o propunere, în sensul în care o asociere cu Municipalitatea pentru 
achiziționarea acestei case ar fi de dorit, fiind un simbol al orașului. 

În același timp, considerăm că în această clădire trebuie să funcționeze o instituție 
publică și de aceea, ținând cont de faptul că există posibilitatea reabilitării acestei case 
pe fonduri europene, noi, vă propunem să mutăm acolo, Muzeul ,,Ion Luca Caragiale”, 
care la ora aceasta are o problemă de spațiu. Și, de asemenea, dacă colegii de la 
Municipiu reușesc să facă o comisie de negociere să putem continua discuțiile, în acest 
sens.   

Mulțumim. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Prețul, știți cât au cerut? 
 
Dna Ludmila Sfîrloagă 
Da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Au cerut 900, dacă țin eu minte, mii euro. 
 
Dna Ludmila Sfîrloagă 
Inițial, au cerut 1,5 milioane... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cam 1,2 milioane, inițial, plus TVA. 
E vorba de Casa ,,Căsătoriilor”, Casa ,,Radu Stanian”. Corect? 
Ulterior, Casa ,,N Constantinescu Bordeni”.  
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Într-un fel... Am fost în weekend la Castelul Bran și, și acolo, la un moment dat, 
Statul român știți că nu și-a manifestat intenția asta. A fost scos, sau au avut o solicitare 
de 30 milioane euro. Acum, cred că nu-l mai dau nici pe 100 milioane, dacă ar fi, la ce 
era acolo. Era coadă cam de aici și până la Gara de Sud și tot felul de străini. Acuma, 
nu știu dacă or fi venit ceilalți, vip-urile, acesta e alt subiect, dar publicitate și-au făcut 
destulă.  

Cu toate astea, nu sunt niște... Adică mi-ar plăcea să luăm, dacă am avea suficienți 
bani și nu am avea alte priorități, doamna Sfîrloagă. Dar dacă Municipiul se bagă în 
treaba asta, în mod sigur o să-i ajutăm. Dar, în general, chestia asta cu căsătoria și cu 
toate ține mai mult de Municipiu și ca să nu facem noi chiar toate lucrurile în Municipiul 
Ploiești, am vrea să mai lăsăm puțin și la Primărie să facă și de asta aș vrea să... 

Altfel, era tentant și ar fi ok și am putea în mod sigur să facem noi ceva. Acolo 
sunt niște oameni care dacă se străduiesc puțin, găsesc 900 mii euro și după aceea putem 
să-i ajutăm cu un parteneriat cu reabilitarea sau cu tot ce spuneți dumneavoastră. Și e o 
idee bună să mutăm Muzeul, după aceea... 

Să nu uităm că totuși le-am dat, de curând CET-ul, o întreagă avere – terenul, 
Termocentrală și tot ce le-am dat noi Ploieștiului.  

Dacă nu sunt alte observații cu acest... 
Când spun, CET, domnul Calotă imediat... 
Vă rog, domnul Calotă!   
 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, vorbim de un monument de patrimoniu. Așa cum spuneați mai 

devreme, clădirea ,,Radu Stanian”, clădirea ,,Nicolae Constantinescu Bordeni”, face 
parte din patrimoniul Municipiului Ploiești. Și vreau să vă informez, pe cei care sunt 
mai vechi, poate își amintesc, în anul 2006, Primăria și Consiliul local Municipal 
Ploiești au încercat să cumpere clădirea retrocedată moștenitorilor, proprietarilor, 
acestei case.  

În conformitate cu legea, am făcut evaluare cu un expert ANEVAR. Valoarea, pe 
care expertul a stabilit-o a fost de 400 mii euro. Din nefericire, în Consiliul local nu ne-
am înțeles, grupurile politice, pentru a aproba cumpărarea acestei case, care pe vremea 
aceea arăta foarte bine, era întreținută, erau foarte multe investiții făcute din banul 
public. 

Acum, casa arată deplorabil și 900 mii, fără TVA, e un preț, clar, speculativ. Dar, 
ideea pe care colega noastră, doamna Ludmila Sfîrloagă, a ridicat-o, cred că ar merita 
luată în considerație. Poate amânăm, prorogăm, proiectul acesta de hotărâre, pentru 
niște discuții în tatonare cu Municipiu, pentru că acea clădire, refăcută, contribuie la 
singura zonă cu adevărat superbă pe care arhitectura urbanistică din Ploiești o mai are, 
Bulevardul castanilor. Și s-ar putea să se obțină un preț mult mai mic decât acest preț, 
absolut speculativ. Sunt convins că sunt niște intermediari care aruncă pe piață prețurile 
acestea.   

 
Dl Iulian Dumitrescu 
E ok. 
Putem să-l prorogăm, dacă propuneți asta. 
 
Dl Emil Calotă 
Exact. Asta voiam să vă propun: să-l prorogăm, să încercăm o soluție. 
Mulțumesc. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog, domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Dacă-mi permiteți, domnul președinte, cred că nici din punct de vedere legal nu ar 

trebui să pornim de la o comisie de negociere, ci de la un raport de evaluare a unui 
expert autorizat, întrucât la nivelul autorităților nu putem să facem negocieri la achiziție.  

Și dacă se va face un raport de evaluare autorizat care să ne dea prețul real care 
este la momentul anului 2022, urmează să-mi spuneți alte asocieri.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 

 Haideți să-l prorogăm, dacă tot...! 
 Sunteți de acord? 
 E ok să... 
 E în regulă, doamna Sfîrloagă? 
 
 Dna Ludmila Sfîrloagă 
 Da. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
  Supun la vot prorogarea. 
 Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu prorogarea 
proiectului de hotărâre cu 37 voturi „pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Revenind, dacă ar fi costat, domnul Calotă, 300 mii, acum chiar că merita să... Era 

ceva mult mai rezonabil.  
 Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului 
de drum județean DJ 101P, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni, 
proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova 
în administrarea Consiliului Local al comunei Măgureni. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

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

Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 
juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Plopeni 
Industrial Parc” S.A.. 
 Observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

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



15 
 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  

 Punctul nr. 16 - 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 Dumitru Tudone. 
 Observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

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

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  

 Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului 
Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul 
Vinului”. 
 Vă rog, domnul Ionică! 
 
 Dl Eugen Ionică 
 Domnul președinte, aici nu particip la vot... 
  
 Dl Adrian Petrache 
 Domnul președinte, nici eu nu particip la vot. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc.  

 Alte observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 (Domnii consilieri județeni Ionică Eugen și  Petrache Adrian nu au participat 
la vot). 

 
Dl Iulian Dumitrescu  

 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”. 
 Aici, nu particip la vot, dar pot să-l salut pe domnul director general care ne 
privește...  
 Observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Abținere. 
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Dl Iulian Dumitrescu  
O abținere. 

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru” și 
o ,,abținere” (domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian). 
 (Domnul președinte al Consiliului județean, Dumitrescu Iulian, doamna 
consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier județean Dosaru Viorel 
nu au participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de 
delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic 
de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 
14893/5796/2006. 
 Observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
 Dna Ionela Daniela Băzăvan 
 Abținere. 
 

Dl Mihai Cristian Neagu 
Abținere. 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Abținere. 

 
Dl Iulian Dumitrescu  

 Trei abțineri. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru” și 
3 ,,abțineri” (Doamna Băzăvan Ionela Daniela și domnii consilieri județeni 
Apostolache Mihai Cristian și Neagu Mihai Cristian). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în vederea realizării proiectului „SISTEM 
HIBRID DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ FOLOSIND ENERGIA 
GEOTERMALĂ”. 
 Domnul Apostolache, vă abțineți sau nu participați la vot? 
  
 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Este normal să anunț că nu particip la vot și nici la dezbatere, pentru acest punct. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 S-a consemnat. 
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 Alte observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 (Domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian nu a participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 
 (Domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian s-a retras de la lucrările 
ședinței Consiliului județen Prahova). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori 
tehnico-economici și a devizului general actualizat, precum și aprobarea sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate din bugetul local pentru realizarea 
obiectivului de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”. 
 E vorba de centura orașului Mizil. Scoatem traficul greu din Mizil. 
  E primul proiect al nostru de pe Programul Național de Investiții ,,Anghel 
Saligny”. 
 Urmează centura comunei Păulești, la ședința următoare.  
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 
reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
„Brazi Industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Constantin Răzvan 
Constantin și desemnarea unei alte persoane în această calitate. 
 Vă rog, domnul Tudone! 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul președinte, din partea Grupului PNL îl desemnăm ca înlocuitor pe domnul 
Bogdan Chelan.  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Dăm credit, tinerilor, nu? 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Da. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Dacă nu sunt alte propuneri, supunem la vot această propunere. 
 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
  
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 



18 
 

 
Dl Iulian Dumitrescu  

 Domnul Chelan, mult succes într-una din noile dumneavoastră sarcini, în calitate 
de consilier județean! 
 Nu vă mai pun să ne spuneți câteva cuvinte, după prima ședință o să vă rog să ne 
spuneți opinia dumneavoastră despre „Brazi Industrial Parc” S.A..  
 Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat 
între UAT Județul Prahova și UAT orașul Plopeni în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă 
și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu 
îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă 
potabilă. 
 Dacă sunt observații? Nu sunt. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier județean 
Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind încetarea proiectului 
„Restructurarea/Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sinaia și Înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii”. 
 Observații? Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 287/2022 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 – SACET. 
 Observații? Nu sunt. 

Nu mai comentăm. 
Supun la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Dna Ionela Daniela Băzăvan 
O abținere. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Două abțineri. 
Grupul Prahova în acțiune, nu? 
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Dl Mihai Cristian Apostolache  
Da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Ați văzut că există apă caldă și căldură în Ploiești? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
A fost mereu. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru” și 
2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și domnul consilier 
județean Apostolache Mihai Cristian). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A.. 
  

Dna Adina Elena Chițu 
Domnul președinte, la acest proiect nu particip la vot. 
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  

 Ok. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 1... 
 
Dna Ionela Daniela Băzăvan 
Abținere. 
 
Mihai Cristian Apostolache 
Două. 
 
Dl Iulian Dumitrescu  
Două abțineri. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru” și 
2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și domnul consilier 
județean Apostolache Mihai Cristian).  
 (Doamna consilier județean Chițu Adina Elena nu a participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în 
cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență -  Componenta 12 - Sănătate, 
Investiția Specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți”. 
 E proiectul de la neonatologie, nu? 
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 Dl Bogdan Cristian Nica 
 Da. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Când s-or termina primele 7 săli de operații, o să invitați și consilierii județeni să 
vadă,... 
 
 Dl Bogdan Cristian Nica 
 Cu mare plăcere. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 ...pentru că impactul e mare, totuși. E cel mai mare impact, acum, pentru că le 
vedeți și pe cele 6 de care nu s-a apucat nimeni și putem să facem o comparație între ce 
a fost, ce este și ce va fi.  
 
 Dl Emil Calotă 
 Dacă sunt voluntari printre noi, prin Consiliul județean... 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Sunt. 
 

 Dl Bogdan Cristian Nica 
 Dacă îmi permiteți, domnul președinte, doar o jumătate de minut? 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Vă rog, domnul Bogdan Nica, managerul Spitalului Județean! 
 

 Dl Bogdan Cristian Nica 
 Pe lângă sălile de operație, domnul președinte nu a spus, e vorba de dotarea lor.  
 Aparatele care sunt acolo, sper să nu aveți nevoie de ele, dar sunt cele mai bune la 
ora actuală din România, nu neapărat cele mai scumpe, dar cele mai bune. Asta am vrut 
să spun. 
 Adică sunt firmele consacrate în fiecare domeniu, cu cele mai bune rezultate în 
tratarea bolnavilor chirurgicali, neurochirurgicali, ortopedici, bolnavii vasculari și așa 
mai departe. Deci, se înțelege, toate chirurgiile. 
 Vă mulțumesc. 
  

 Dl Emil Calotă 
 Domnul președinte, acesta este cel mai frumos omagiu pe care Bogdan îl face 
doctorului Andreoiu. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 O să-i mai aducem multe omagii în perioada următoare, să știți. 
  

 Dl Emil Calotă 
 Partea de chirurgie va fi numărul 1. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Nu doar la chirurgie. Avem mai multe lucruri, vizavi de Spitalul Județean, dar e 
bine să le prezentăm pe măsură ce se întâmplă. Cam asta este ce-și doresc oamenii în 
perioada aceasta - întâi faptele și după aceea... vorbele, după fapte. 
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 Supun la vot proiectul. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în 
cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență - în cadrul Componentei 12 - 
Sănătate, Investiția I2.4 - Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 
infecții nozocomiale”. 
 Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi „pentru”. 
 (Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela nu a participat la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
Mulțumesc. 

 Punctul nr. 29 (fost nr. 30) - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea trecerii unor 
imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului 
Prahova. 
 Aici e vorba de... 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Dacă-mi permiteți, domnul președinte, în calitate de inițiator! 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Vă rog! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Municipiul Ploiești, ne-a adus la cunoștință faptul că pe suprafața actuală pe care 
o ocupă Parcul Municipal Ploiești Vest, o suprafață de 5 mii metri, o are arondată 
înființării unui bazin de înot didactic care este pe lista sinteză a CNI-ului, fapt pentru 
care am diminuat solicitarea inițială cu suprafața de 5 mii metri. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Am diminuat solicitarea de transfer al Parcul Municipal Ploiești Vest, la CJ 
Prahova, mai puțin 5 mii metri, unde spun că urmează ei să realizeze un bazin de înot, 
proiectul fiind aprobat pe lista sinteză la CNI, împreună cu alte proiecte.  
 Dacă sunt alte observații? Nu sunt. 
 Supun la vot, atunci. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
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Dl Iulian Dumitrescu  

 Nu mai spun ce vrem să facem noi și pentru ce luăm Parcul. Cred că am mai spus-
o.  
 Avem o serie de proiecte, Studii de fezabilitate în care am desemnat câștigătorul, 
dar nu putem să dăm ordinul de începere, până nu avem cea mai bună locație pentru 
ele. O sală de sport... 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Bazinul de înot, patinoarul și este Parcul NOI. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Și Parcul acela, NOI, înseamnă un Parc pe realitate virtuală, harta României pe 10 
hectare și te plimbi și îți pui chestiile de realitate virtuală.  
 Cine este mai priceput? 
 Bogdan, tu ești mai priceput, nu? 
 
 Dl Bogdan Cristian Nica 
 Da. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Dar proiectul este super Ok și cred că e cea mai bună și cea mai potrivită zonă. De 
asta am solicitat Parcul din Ploiești Vest, care...  arată cum arată, dar nu arată demn de 
Municipiul Ploiești.  
 Punctul nr. 30 (fost nr. 31) - Proiect de hotărâre privind asocierea Județului 
Prahova cu Municipiul Ploiești, în vederea realizării lucrării de reparații aferente 
funcționării CET Brazi. 
  
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul președinte, dacă-mi permiteți? 
 Proiectul de hotărâre vine în continuarea hotărârilor adoptate de către Consiliul 
județean, în vederea asigurării punerii în funcțiune a CAF-ului 2, ca urmare a finalizării 
reparațiilor la cazanul 5 și cazanul 6, cu suma estimată de Consiliul județean și care va 
fi prinsă în buget, 900 mii lei.  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Ca să spunem oamenilor, am promis, am făcut. 
  
 Dl Rareș Dan Enescu 
 E slogan. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 E slogan? 
 Nu am știut asta. 
 Din ce an? 
 
 Dl Rareș Dan Enescu 
 Mereu. 
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Dl Iulian Dumitrescu  
 Am promis, am făcut sau urmează să facem. 
 Dacă sunt alte observații? Nu sunt. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Dacă îmi permiteți, domnul președinte! 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Vă rog, domnul Tudone! 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 În cursul acestei săptămâni, sperăm, așa am fost informați, că vom obține și 
iscirizarea la cazanul 5, putând fi predat către municipalitate, în vederea producerii 
agentului termic. 
  

Dl Iulian Dumitrescu  
 Deci, ca să facem o recapitulare: iscirizat 5 și 6, pe cinci ani de zile. Și 2, acum că 
merge 5, 2 trebuie reparat, nu cum a gândit cel care avea atunci delegat serviciul de 
termie, să oprească CAF-ul 2, în timpul verii, că vezi Doamne nu merge CAF-ul 2. Iată, 
CAF-ul 2 merge, asta înseamnă că până la urmă am avut dreptate și au fost alte interese 
și alți oameni care au spus minciuni și au ținut oamenii fără apă caldă, două luni și ceva 
de zile. 
 E bine când se termină totul cu bine. Sper ca domnul primar să se concentreze pe 
achiziția de gaze, că nu s-a inventat un CET care să meargă fără gaze. Ar trebui să se 
cheme altfel. Și dacă sunt gaze, atunci merge și CET-ul. 
 Dacă nu, cetățenii știu că trebuie să sancționeze orice lipsă de preocupare 
administrativă în interesul dumnealor. 
 Apreciem și lămuririle domnului Tudone. 
 Aș vrea să supun la vot proiectul.  
 Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 
 
 Dna Ionela Daniela Băzăvan 
 Abținere. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Avem două abțineri.  
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi „pentru” și 
2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și domnul consilier 
județean Apostolache Mihai Cristian).  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Vom repara CAF-ul, cu mai mare majoritate de voturi. 
 Punctul nr. 31 (fost nr. 32) - Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării 
destinației bunurilor imobile C2 și C3 aflate în proprietatea Județului Prahova, în care 
a funcționat Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, în vederea 
demolării acestora. 
 Observații? 



24 
 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Punctul nr. 32 (fost nr. 33) - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Județului Prahova în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” cu 
proiectul „Înființare piste de biciclete în județul Prahova”. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Domnul președinte! 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Vă rog! 
  
 Dl Dumitru Tudone 
 În urma discuțiilor purtate cu doamna administrator, m-a rugat să formulez un 
amendament, la titlu și în interiorul proiectului, având în vedere fișa de proiect 
completată, în sensul ca să se intituleze ,,Înființare piste de biciclete pe drumul lui 
Bahus în județul Prahova. S-a omis, ,,pe drumul lui Bahus”, din titlu.  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Se poate conduce, domnul Apostolache, și pe drumul lui Bahus? 
 De unde până unde, spuneți-ne, dacă tot ne-ați provocat! 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Pleacă de la Tohani, deci Tohani și Mizil, ajunge până la Urlați, de la Urlați ajunge 
pe Valea Pietrei și Plopu.  
 Drumul lui Bahus, după cum știți, domnul președinte, de data aceasta este 
înregistrat la OSIM, pe numele Consiliului județean, deci în momentul de față...  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Știu, că n-am vrut să plătim 200 mii euro pe ,,Drumul vinului”, și așa i-am zis 
,,Drumul lui Bahus” și nu ne costă absolut nimic. 
  
 Dna Anna Maria Vasile 
 Iar între cele două, între Mizil și Urlați, proiectul acela care se face pe fonduri 
europene cu 102K, are deja piste de biciclete, cu alte cuvinte, de la Tohani și până la 
Plopu, după ce terminăm acest proiect, se va putea merge cu bicicleta.  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Cu toate astea, doamna Vasile, pot să supun proiectul la vot? 
 
 Dna Anna Maria Vasile 
 Da. Vă rog frumos, că se deschide Axa de finanțare și să depunem. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Supun amendamentul domnului Dumitru Tudone. 
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Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 36 voturi „pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Nu.  
 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Mulțumesc. 
 Trecem la cel mai plăcut punct pe ordinea de zi, ,,Diverse”. 
 Domnul Apostolache! 
 

 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Mulțumesc, domnul președinte. 
 Voiam doar să mulțumesc, atât dumneavoastră, cât și colegilor, pentru sprijinul 
acordat Universității Ploieștene.  
 Sunt convins că acest sprijin va continua, nu de alta dar am mai discutat și despre 
alte proiecte și sper să se concretizeze și acele proiecte. Mă refer la: Complexul sportiv 
și Campusul universitar. Știu că doamna administrator public este preocupat în acest 
sens și până la finalul acestui mandat să avem măcar aprobate aceste proiecte pentru 
Universitatea Ploieșteană. 
 Încă o dată, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Noi avem vreun proiect pe Campus? 
 

 Dna Anna Maria Vasile 
 Nu.  
 Pentru campusurile universitare nu avem. Pentru campusurile universitare ne 
trebuie teren. În PNNR, ca să putem să depunem acest proiect, ar fi trebuit să avem un 
teren în proprietatea Consiliului Județean. Un teren la nivel de 10 hectare. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Dar, sunt eligibile în PNNR? 
  

 Dna Anna Maria Vasile 
 Da, dar aveam nevoie să avem terenul propriu, lângă Universitate, de 10 hectare... 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 A fost o discuție la Ministerul fondurilor, că nu sunt proiecte suficiente pentru 
campusuri. Bani sunt și nu sunt proiecte și își făcea griji ministrul, că nu consumă banii 
pentru campusuri. E adevărat, da. 
 

 Dna Anna Maria Vasile 
 Dacă identificăm un teren în jurul Universității, atunci se poate depune parteneriat 
cu facultatea, Consiliul județean Prahova și un liceu,  ca să putem să asigurăm tranziția 
de la învățământul dual, nivel preuniversitar la universitar.  
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Dl Iulian Dumitrescu  

 Are cumva Municipiul ceva prin zonă? 
 Dacă identificați... Sunt convins că ne ajută colegii de la Municipiu, pentru un 
campus....  
 Vă rog, doamna Lupea! 
 
 Dna Ioana Mădălina Lupea 
 Domnul președinte, voiam să vă mulțumesc pentru celeritatea cu care ați răspuns 
interpelării mele, din ședința ordinară de luna trecută.  
 Și să vă spun că m-am bucurat că am văzut că sunt spații locative libere și poate 
le folosim ca atu pentru a atrage cadre medicale, pentru a veni în sprijinul domnului 
director al  Spitalului Județean, având atât de mare nevoie de cadre medicale, poate le 
folosim. Cred că sunt 3 sau 4 unități locative libere în acest moment, din lista pe care 
ne-ați transmis-o dumneavoastră. 
  

Dl Iulian Dumitrescu  
 Vă rog, domnul Apostol! 
  
 Dl Constantin Cristian Apostol 
 Vom intra din nou cu aceste apartamente și garsoniere libere către medici. Vom 
deschide, după discuția cu domnul director.  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Domnul Nica, când este depunerea pentru Studiul de fezabilitate? Că și acolo cred 
aveți prinse niște... 
 

Dl Bogdan Cristian Nica 
 Cred că mai sunt cam 2 săptămâni, dar e la doamna administrator. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Când este, doamna administrator, depunerea? 
 

Dna Anna Maria Vasile 
Se preconizează un 7 noiembrie. Pentru că nu s-a emis încă Ordinul de ministru, 

pentru aprobarea Ghidului și atunci nu se poate deschide Axa.  
 Se spunea că este 4 noiembrie, dar... 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Eu vorbeam de depunerea SF-urilor la spitale? 
 

Dna Anna Maria Vasile 
 Depunerea SF-urilor la spital? Mă scuzați! 
 Este, după câte știu eu 2-4 noiembrie. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Cine știe, din Consiliul Județean? 
 Doamna Iamandi? 
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Dna Anna Maria Vasile 
 Vă spun imediat. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Vă spun eu, este 2 noiembrie. Asta înseamnă, săptămâna asta. 
 Sunt și acolo prevăzute locuințe. Sunt 5 module. Practic, cam așa este gândit 
Studiul de fezabilitate. 
 5 module, asta înseamnă că putem să aducem: Boldescu, Movila – primele două, 
că astea sunt cele mai praf zone. După aceea, ce mai avem? 
 

Dl Bogdan Cristian Nica 
 Pneumologia, de la Obor.  
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Pneumologia, de la Obor. 
 Cam asta e ordinea pe care am gândit-o și asta ne dă... 
 Bani sunt, finanțare ar fi. Viteză, constructor, voință – sunt mai multe, dar după ce 
o să avem Studiul de Fezabilitate, facem și noi o machetă, măcar să vadă lumea unde 
ajungem.  
 Dar, până atunci, o să vizităm și cele 7 săli și poate terminați și UPU, o dată! 
 

 Dl Bogdan Cristian Nica 
 Eu l-aș termina. Mâine m-aș duce...   
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Vă rog, domnul Tudone, să fiți puțin mai exigent cu domnul Nica, bine! 
 Dacă nu mai sunt alte observații, putem să închidem ședința.  
 Și dacă, domnul Apostolache, identificați un teren, cu plăcere, ne hotărâm și îl 
solicităm Ploieștiului. Bine?  
 

 Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Da. 
 

Dl Iulian Dumitrescu  
 Faceți, vă rog, pentru că e păcat. 
 Sunt bani, dar nu există proiecte, din păcate. Nici terenuri.  
 Mulțumesc. 
 O zi bună tuturor și numai bine!  

  

Ședința s-a încheiat la ora 16:00. 
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