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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

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

din data de 23 noiembrie 2022, ora 17,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 577 din 
22.11.2022, a președintelui Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnul 
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone Dumitru 
și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și 
următorii 33 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, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-
Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  

A lipsit, domnul consilier județean Neagu Mihai-Cristian, fără respectarea 
prevederilor art. 137 alin (5), coroborat cu art. 180 alin (3) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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

La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova, au 
participat: dna Anna Maria Vasile, administratorul public al Județului Prahova; dna 
Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 
administrație publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; 
dna Mihaela Irina Iamandi, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Daniel 
Minculescu, directorul executiv al Direcției tehnice și dna Liliana Minculescu, 
consilier la Cabinetul președintelui Consiliului județean Prahova. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dl Bogdan Cristian 
Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești și reprezentanții presei. 

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

 
X 

X                X 
 

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și 
Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și consilierii 
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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, 
Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, 
Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel. 

 
X 

X                X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. Suntem în cvorum, suntem 36. 
Vă mulțumesc pentru participare. 
O să îl rog pe domnul Dumitru Tudone să prezinte ședința. 
Domnul vicepreședinte, vă rog să prezentați dumneavoastră! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Bine. 
Mulțumesc. 
Supun la vot proiectul ordinii de zi.  
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
  1. 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. 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 
„ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN 
APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI 
MODERNIZARE A SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 Km, punct „Boncu”, 
satul Valea Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren 
situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr. 2Bis, identificat cu numărul cadastral 
129695, aflat în proprietatea publică a Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 
„Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul 
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Spitalului Județean de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea 
diversității și complexității serviciilor medicale curative prin asistență medicală 
ambulatorie - locație Mihai Bravu” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea 
eficienței energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 
Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

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

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
Dacă sunt discuții? 
Vă rog, domnul vicepreședinte! 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
O să formulez un amendament. 
La solicitarea Direcției proiecte cu finanțare externă, propun modificarea art. 

nr. 4 la proiectul de hotărâre, urmarea rectificării în structură a cheltuielilor aferente 
proiectului ,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 
I a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720: 

- Art. 1, text modificat: Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe 
anul 2022 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 2.872,20 mii 
lei, precum și redistribuirea unor sume între capitole, titluri, articole și/sau alineate, 
conform influențelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, modificată.   

- Art. 4: Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pentru anul 2022, 
prin redistribuirea sumei de 5.604,85 mii lei de la alineatul 58.01.03 ,,Cheltuieli 
neeligibileˮ la alineatele 58.01.01 ,,Finanțare naționalăˮ (1.530,87 mii lei) și 58.01.02 
,,Finanțare externă nerambursabilăˮ (4.073,98 mii lei), titlul 58 ,,Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020ˮ, articolul 
58.01 ,,Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)ˮ în cadrul 
CAP. 84.07 – Transporturi. 

 
Dl Dumitru Tudone 
Da, mulțumesc! 
Dacă sunt discuții pe marginea amendamentului? 
Dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 

  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 
propus cu 36 voturi „pentru”.  
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Dl Dumitru Tudone 
Amendamentul a fost aprobat. 
Supun la vot punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, cu amendamentul inclus. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 1 a fost aprobat. 
Trecem la proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea implementării proiectului „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE 
COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT ACCELERĂRII 
PROCESULUI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMELOR DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR”. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

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

 
Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 2 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 Km, 
punct „Boncu”, satul Valea Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova”. 

Dacă sunt discuții?  
Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

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

 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat. 
Punctul nr. 4 - de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

dezmembrării unui imobil - teren situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr. 
2Bis, identificat cu numărul cadastral 129695, aflat în proprietatea publică a Județului 
Prahova. 

Dacă sunt discuții?  
Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 

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

 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a fost aprobat. 
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Punctul nr. 5 - de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
depunerii proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 
nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

Dacă sunt discuții?  
 
Dna Raluca Mihaela Bercea 
Mă scuzați, domnul vicepreședinte! 
La acest proiect de hotărâre, precum și la proiectele de hotărâre nr. 6 și nr. 7, 

nu particip la vot. 
Mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumim. 
Doamna secretar, vă rog să consemnați. 
Dacă mai sunt alte discuții? 
Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 5. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 5 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale curative prin asistență 
medicală ambulatorie - locație Mihai Bravu”. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt discuții, supunem la vot punctul nr. 6. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

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

Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 6 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești”. 

Dacă sunt discuții? 
 

Dl Emil Calotă 
Domnul vicepreședinte! 
 

Dl Dumitru Tudone 
Vă rugăm! 
 

Dl Emil Calotă 
Completarea, vă rog, a titulaturii proiectului de hotărâre care..., mă rog, când 

este vorba, cel puțin, de energie, trebuie să fie mult mai corect și mai precis. Deci 
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,,cogenerare”, a se adăuga pe energie electrică și energie termică, pentru că despre asta 
vorbim. Nu cogenerăm aer sau bioxid de carbon. Și atunci, în titulatură, ca și în textele 
care susțin proiectul de hotărâre, peste tot, trebuie adăugată această, să o numim 
sintagmă: ,,cogenerare de energie electrică și energie termică”.   

 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Trebuie lăsat așa, la modul general. 
 
Dl Emil Calotă 
Asta am vrut să spun. 
Proiectul este bine-venit, după sincopa incalificabilă pe care Spitalul Județean 

a avut-o pe sistemul de încălzire centralizată, câteva săptămâni bune. 
Deci proiectul este bine-venit, pe fond, dar pe formă, titulatura trebuie 

completată cu: ,,cogenerare de energie electrică și energie termică”. 
Mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Voiam să vă transmit că o parte din colegi, din sală, au spus că nu au nimic 

împotrivă, vizavi de a se lăsa ,,cogenerare” și atât. 
Vă rog, doamna Vasile! 
 
Dna Anna Maria Vasile 
S-a folosit sintagma pe care au specificat-o cei care în Ghidul de finanțare... În 

general, se folosește în titlu exact sintagma care este folosită în Ghidul de finanțare. 
Așa că se specifică ,,cogenerare”. Nu trebuie să facem clarificări, dacă este termică 
sau electrică, ei, ulterior... Ghidului PNNR, rezultatul proiectului este cel care 
determină exact ce se va întâmpla în această cogenerare. 

Mulțumesc. 
 
Dl Emil Calotă 
Domnul vicepreședinte, ca de obicei, doamna administrator public este 

cunoscătoare în multe domenii.  
Cogenerarea, în titulatură, mergând pe semantică, înseamnă generarea 

simultană a două tipuri de energii. Cogenerare, înseamnă în literatura de specialitate 
din România, energie electrică plus energie termică. 

 
Dna Anna Maria Vasile 
Tocmai acesta este motivul pentru care nu trebuie să facem pleonasm, domnul 

consilier, mă scuzați! 
 
Dl Emil Calotă 

  Nu vreau să intru cu dumneavoastră în polemică. 
  Rugămintea mea este ca întotdeauna titulatura proiectelor de hotărâri să fie 
clară, specifică și conformă cu literatura de specialitate din România.  
  Mulțumesc. 
   

Dl Dumitru Tudone 
  Dacă mai sunt discuții, vă rugăm! 
  Propuneri, din sală? Doriți amendament? Ca să știu ce fac. 
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  Dl Mihai Cristian Apostolache 
  Este în regulă așa cum este. 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Domnul consilier, consilierii prezenți în sală susțin, dacă doriți să formulați 
amendament pe marginea modificării titlului, sau nu? 
   

Dl Emil Calotă 
  Da, domnul vicepreședinte, titulatura titlului este, când vorbim de cogenerare, 
adăugăm...  
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Energie electrică și termică. 
   

Dl Emil Calotă 
  ...cogenerare de energie electrică și energie termică. Pentru că asta, de fapt, vor 
crea viitoarele investiții făcute la Spitalul Județean și pe viitor și în alte locații de pe 
teritoriul Municipiului Ploiești. Asta e tot. Adăugăm... 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Am înțeles. 
   

Dl Emil Calotă 
  ...energie electrică și energie termică. Cinci cuvinte. Mulțumesc.   
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Am înțeles. 
   
  Dl Rareș Dan Enescu 
  Domnul președinte de ședință! 
 
  Dl Dumitru Tudone 
  Da, domnul Enescu, vă rog! 
 

  Dl Rareș Dan Enescu 
  Până să supuneți la vot, subscriu la ceea ce a spus domnul Calotă, dar ne 
afectează... Răspundeți și la întrebarea: Dacă afectează proiectul cu titlul, cu astea, ca 
să nu avem probleme pe viitor să mai modificăm vreodată?  
 

  Dl Dumitru Tudone 
  Deci, după cum v-a spus, în Ghidul de finanțare, aceasta este titulatura. Mai 
mult nu am ce să vă spun. 
 

  Dl Rareș Dan Enescu 
  Atunci, ce să înțeleg? Că ceea ce propune domnul Calotă nu e bine sau...  
 

  Dl Dumitru Tudone 
  Ce propune domnul Calotă, propune domnul Calotă, ce este făcut într-un 
proiect pe ordinea de zi, este făcut într-un proiect pe ordinea de zi și fiecare votează 
cum dorește. Nu putem să spunem... S-a făcut un proiect care s-a inițiat. 
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Dl Emil Calotă 
Domnul vicepreședinte, nu vreau să pun colegii într-o situație delicată. Această 

permanentă evocare a Ghidului care transmite anumite titulaturi care nu au 
corespondent în literatura română și în limba română, repet, pe partea de specialitate, 
mi se pare absolut excesivă. Deci nu putem vorbi de cogenerare la maniera vagă. Nu 
există cogenerare... două tipuri sau mai multor tipuri de energie. Vorbim  de eficiență 
energetică.  

Deci precizarea nu este superfluă. După opinia mea, este o precizare necesară. 
Dar, dacă, încă o dată, ne închinăm la conținutul diverselor caiete pe care le traduc 
traducători neautorizați, nespecialiști în domeniu, din punctul meu de vedere, nu vreau 
să fac un capăt de țară și nici să prelungesc ședința.  

Eu cred că ar fi sănătos și pe viitor ca proiectele noastre de hotărâri să fie 
conforme cu titulaturile pe care literatura de specialitate în diverse domenii, că vorbim 
de energie, că vorbim de administrație, că vorbim de gestiunea deșeurilor, le conține, 
consacrată deja.  

Deci dacă doamna administrator îmi spune mie că în Ghid vorbim de 
cogenerare, fără să precizăm despre care forme de energie cogenerăm, repet, nu-mi 
rămâne decât să mă mir și să rămân în bucățica mea, pentru a nu compromite un proiect 
de hotărâre mai mult decât necesar pentru Spitalul Județean. 

 
Dl Bogdan Cristian Nica 
Îmi permiteți și mie, domnul vicepreședinte, ca director al Spitalului? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Vă rog! 
 
Bogdan Cristian Nica  
Cu toată dragostea și făcând abstracție de vechea mea prietenie cu domnul 

inginer, Emil Calotă, fost primar al Ploieștiului și bun prieten al meu, citesc de pe site-
ul ANRE, de pe Wikipedia și de pe engie.ro, unde cogenerarea, corect definită, 
vorbește doar de energie termică și electrică. Dacă dânșii greșesc, greșesc și eu. Eu 
sunt medic. Știu că ceea ce spune dânsul, e...  dar, atâta timp cât termenul s-a încetățenit 
la instituțiile care se ocupă cu energia, probabil că și cei care au redactat Ghidul, au 
considerat că vorbim de cogenerare atunci când discutăm de energie termică și de 
energie electrică.  

De altfel, pe site-ul ANRE, pe care îl puteți consulta cu toții de pe telefon, 
anre.ro, o să vedeți, cogenerare de înaltă eficiență, și nu cogenerare energie termică și 
energie electrică de înaltă eficiență. Este pe site-ul dânșilor, schema de sprijin, 
garanțiile de origine. Probabil, creatorii Ghidului s-au inspirat de la ANRE. Dacă 
ANRE, sunt inexacți, eu nu am nicio vină, nici doamna Vasile, nici domnul Calotă și 
nici dumneavoastră.  

Eu vreau să treacă proiectul, pentru că nu mai pot să risc, ca din vina unei 
administrații locale, probleme pe care le știm cu toții, cu tot sprijinul dumneavoastră, 
al Consiliului județean, pentru care vă mulțumim, și eu și colegii mei din spital, am 
stat cu aerele condiționate și am ținut bebelușii în incubator. De aceea doresc o soluție 
rapidă, o soluție eficientă și care să-mi reducă și factura de curent care e foarte mare.  

Vă mulțumesc. 
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Dl Dumitru Tudone 
Mulțumim, domnul manager. 
Domnul consilier, Calotă, vă rugăm spuneți dacă mențineți amendamentul? Să-

l supun la vot sau nu. 
 
Dl Emil Calotă 
Este exact ce a spus Bogdan mai devreme. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul consilier, supun la vot amendamentul și închidem discuția pe 

semantică și pe tematică. 
 

Dl Emil Calotă 
Nu vă grăbiți... 
 
Dl Dumitru Tudone 
Nu mă grăbesc.  
Domnul manager a spus că a citit de pe site-ul ANRE că se folosește termenul 

cogenerare. Și definiția cogenerării este: cogenerare - energie electrică și energie 
termică. Asta a spus. Toată lumea asta a înțeles. Eu nu înțeleg ce ați înțeles 
dumneavoastră? 
 

Dl Emil Calotă 
Este absolut corect și conform celor pe care până acum le-am propus și le-am 

discutat. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Asta a spus. Nu se impune folosirea și a sintagmei pe care dumneavoastră 

solicitați să o introducem.  
O mențineți ca amendament, ca să îl supun procedural, sau nu-l mențineți, ca 

să trecem la vot. 
 

Bogdan Cristian Nica  
Citesc definiția, domnul vicepreședinte. 
Cogenerare definește producere concomitentă cu aceeași instalație de energie 

electrică și energie termică. 
 
Dl Dumitru Tudone 

 Domnul manager, am înțeles, vă rog frumos! 
 Spuneți, domnul consilier Calotă, ce facem? Ce doriți? 
  

Dl Emil Calotă 
De dragul rezolvării problemei Spitalului Județean, îmi retrag intervenția mea 

dacă, repet, în subsidiar se înțelege prin cogenerare, repet, cogenerare de înaltă 
eficiență de energie electrică și energie termică. 

Deci dacă titulatura de cogenerare este suficientă, îmi retrag intervenția de 
modificare a titlului.  
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Dl Dumitru Tudone 

 Mulțumim. 
 

Dl Emil Calotă 
 Mulțumesc și eu. 
 

Dl Dumitru Tudone 
 Supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost inițiat.  
 Cine este împotrivă? Abțineri? 

  
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

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

 
Dl Dumitru Tudone 

 Proiectul nr. 7 a fost aprobat. 
 Ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumim. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
 Domnul vicepreședinte, vreau să spun că e și o parte bună în această discuție: 

că în felul acesta toată lumea a înțeles ce înseamnă cogenerare.  
 

Dl Dumitru Tudone 
 Mulțumim, domnul Apostolache. 
 O seară bună! 
 

 
 Ședința s-a încheiat la ora 17:30. 
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