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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 20 decembrie 2022, ora 16,00 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 658 din 20.12.2022, 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 30 

consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, 

Băzăvan Ionela-Daniela, 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, Matache Dumitru-Dan, Măruntu 

Nicolae, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Samoilă Nicolae, 

Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  

Au lipsit, doamnele consilier județean: Bercea Raluca-Mihaela și Lupea Ioana 

Mădălina și domnii consilieri județeni: Neagu Mihai-Cristian și Pințoiu Alin-Valentin, 

fără respectarea prevederilor art. 137 alin (5), coroborat cu art. 180 alin (3) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

La ședința extraordinară, 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 Maria Dovîncă, 

directorul executiv al Direcției economice și dl Daniel Minculescu, directorul executiv al 

Direcției tehnice și dl. Dorin Ilian Lețea, directorul Societății „Hidro Prahova” S.A..  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Bună ziua! 

Facem întâi prezența. 

 

X 

X                X 

 

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și 

Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și consilierii 

județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan 

Ionela-Daniela, 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, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, 

Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă 

Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  
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X 

X                X 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Bună ziua, stimați colegi! 

Avem o ședință scurtă. 

Mâine, avem o ședință festivă la care vă aștept să participați cât mai mulți dintre 

dumneavoastră.  

Ordinea de zi, de astăzi, cred că a primit-o toată lumea, are 3 puncte.  

Supun la vot ordinea de zi. 

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.  

 

 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a listei 

obiectivelor de investiții pe anul 2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

 2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna Mănești, în 

vederea realizării obiectivului ”Reabilitare și restabilire parametrii tehnico-funcționali la 

stația de tratare Mănești” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

           Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

    3. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Prahova în parteneriat cu 

unități administrativ teritoriale din cadrul județelor Prahova, Buzău și Vrancea la 

implementarea proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3000 km 

de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și 

cultură - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 

Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 6. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

 Mulțumesc. 

 Primul punct - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022. 

  

 Dna Elena Iuliana Dosaru 

 Domnul președinte! 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

 Vă rog! 

  

 Dna Elena Iuliana Dosaru 

 Vă rog să se consemneze ca la proiectele nr. 1 și nr. 2 nu voi participa la vot.  

  

Dl Iulian Dumitrescu 

 Dacă mai sunt alți colegi care nu pot să participe la vot la acest proiect? 
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 Dl Viorel Dosaru 

 La proiectele nr. 1 și nr. 2 nu particip la vot.  

 Vă mulțumesc. 

  

Dl Sorin Dumitrașcu 

Nici eu domnul președinte. Nu am apucat să citesc, dar dacă e vorba de ,,Hidro” 

Prahova, nu particip nici eu la vot. Nu știu exact, că nu am apucat să citesc. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

 Dar dacă nu e vorba de ,,Hidro” Prahova, participați? 

 

Dl Sorin Dumitrașcu 

Da. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

 Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, supun la vot proiectul. 

 Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnii consilieri județeni 

Dosaru Viorel și Dumitrașcu Sorin nu au participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna 

Mănești, în vederea realizării obiectivului ”Reabilitare și restabilire parametrii tehnico-

funcționali la stația de tratare Mănești”. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot. 

 Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 

(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnii consilieri județeni 

Dosaru Viorel și Dumitrașcu Sorin nu au participat la vot). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind participarea Județului Prahova în 

parteneriat cu unități administrativ teritoriale din cadrul județelor Prahova, Buzău și 

Vrancea la implementarea proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea 

a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 

– Turism și cultură. 

Noi nu avem 3000 km. Așa e Axa de finanțare. Noi avem 459 km, împreună cu 

Buzău și cu Vrancea. Așa a fost Ghidul de finanțare – minim trei județe.  

Au considerat că, dacă mergi cu bicicleta dintr-un capăt în altul al Prahovei, probabil 

nu obosești și îți mai trebuie încă două județe ca să poți să ai pornire.  

Ne-am conformat. I-am convins pe cei de la Buzău și pe cei de la Vrancea, să facem 

împreună. E și mai spre șes puțin și dacă îți dai drumul de la noi și mergi spre Vrancea... 
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Dacă sunt observații? 

Avem pe cineva, în afară de domnul Mihai Apostolache, fan total, cicloturism? 

Dar o să fie ceva... Practic o să ne ajute foarte mult, în zona dinspre Urlați, dinspre 

Mizil, în zona aia, zona de Dealul Mare, că sunt destul de mulți oameni care... 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache  

Domnul președinte! 

Domnul Ignat este foarte preocupat de acest proiect și sunt convins că-l aplaudă.  

Și eu sunt ,,pentru”, cum sunt toți colegii. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Și noi suntem pentru. Și dincolo de... 

El o să aibă totuși un impact mare și pe zona de turism... Sunt mulți oameni din 

București care vin în zona aceea doar ca să se plimbe cu bicicletele și să mai servească ce 

se servește în zona aceea. 

Oricum, proiectul este bun și o să aibă un impact deosebit în județ. 

Am fost și destul de eleganți. Din 3000 km, noi am aplicat doar la 450. Am văzut și 

asocieri de județe care, totuși, au sărit puțin calul. Cred că cei din Caraș, din zona aceea, 

s-au dus cu 1700 km – dintr-un foc 3 județe. Or fi vrut să mute centrul în zona aceea. Și 

a mai fost: Brașov, Covasna și Harghita, cu 1200. Șase județe, voiau să ia 3000 km.  

Noi am fost echilibrați. Toată lumea a apreciat echilibrul și sper ca și cei care se 

ocupă de selecția proiectelor să aprecieze stilul echilibrat al județului Prahova, în 

colaborare, cum spuneam, cu Buzău și Vrancea.  

Se vede că am avut premierea copiilor, că am chef de vorbă, dar totuși aș vrea să 

supun la vot proiectul, dacă nu sunt alte observații. 

Mă bucur că și domnul Ignat se bucură. 

Dacă nu sunt alte observații? 

Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Vă mulțumesc. 

Abia aștept, mâine. A fost un an greu, dar ne vedem mâine la o ședință festivă. Vă 

aștept pe toți.  

Numai bine și o zi bună! 

 
 

 

PREȘEDINTE,                                             SECRETAR GENERAL, 

               Iulian Dumitrescu                                                 Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 
Verificat:                                                                                              Întocmit: 

Șef serviciu,                                                                                           Consilier,                                                                                                                      

Doina Monica Giulan                                                                     Corina Mariana Bîrjovanu 


