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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 21 decembrie 2022, ora 15,00 

 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 649 din 

15.12.2022, 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 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, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-

Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel. 

Doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela 

și domnii consilieri județeni: Chelan Gabriel Bogdan, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea 

Nicolae, Pințoiu Alin-Valentin și Samoilă Nicolae, 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. 

A lipsit, doamna consilier județean Papuc Rodica-Mariana, fără respectarea 

prevederilor art. 137 alin (5), coroborat cu art. 180 alin (3) din Ordonanța de Urgență 

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

ulterioare. 

La ședința ordinară a Consiliului județean a participat, de drept, doamna 

Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova au participat: dna Anna 

Maria Vasile, administratorul public al Județului Prahova; 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; dna Magdalena Daniela Muscalu, Arhitectul Șef - Consiliul Județean Prahova; 

dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dna Iaroslava Mihaela Moiceanu, 

consilier în cadrul Biroului sănătate, cultură, învățământ, mass media, sport-tineret, 

ONG-uri, turism și dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui 

Consiliului județean Prahova. 

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii 

invitați: dl Dorin Ilian Lețea, directorul Societății ,,Hidro Prahova” S.A.; dl Bogdan 
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Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; dl Mihai 

Dumitrache, managerul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dna 

Mihaela Radu, managerul Bibliotecii Județene ,,Nicolae Iorga” Ploiești; dl Mihai 

George Claudiu Dosaru, managerul interimar al Centrului Județean de Cultură 

Prahova; dl Alexandru Ion Bocioacă, directorul executiv al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; dna Ornella Adriana Zecheru, 

directorul executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova; dl Silviu 

Crîngașu, directorul executiv al Clubului Sportiv ,,Activ Prahova-Ploiești”; dna Ioana 

Carmen Ilie, directorul executiv al Direcției Județene de Pază Prahova; dl Bogdan 

Hodorog, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” și reprezentanții presei. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean a luat parte dl Emil Bunea, 

directorul adjunct al Direcției Județene de Protecția Plantelor și de Întreținere a 

Drumurilor Județene Prahova. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 

Bună ziua, stimați colegi! 

Am avut, ieri, o manifestare deosebită. Am premiat niște copii excepționali, 

peste 500 de copii, medaliați la olimpiade internaționale, naționale, nota 10 - la 

evaluări naționale, din tot județul Prahova. 

Astăzi, înainte să intru în ordinea de zi, mai avem un copil excepțional, o 

domnișoară excepțională, pe care o invit să o aplaudați. Se numește: Ingrid Vârlan. Ea 

a făcut Colegiul Național Militar ,,Dimitrie Cantemir” Breaza și este singurul român 

care a fost admis, în anul 2022, la Academia Militară, West Point, cea din New York.  

Felicitări, Ingrid! 

Dacă vrei să spui câteva cuvinte? 

 

Dra. Ingrid Vârlan 

Domnul președinte, domnilor vicepreședinți, stimate doamne și stimați domni, 

vă mulțumesc frumos pentru invitație și este o onoare să fiu astăzi aici, să reprezint 

România, și bineînțeles județul Prahova. 

Vă rog să îmi permiteți să vă urez: Crăciun fericit, cu multă sănătate, bucurii, 

și, la fel, un An Nou cât mai bun! 

Vă mulțumesc. 

  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumim. 

Chiar e un lucru extraordinar. E cea mai veche Academie Militară din SUA, e 

din 1802, e din Statul New York, cam la 80 kilometri de orașul New York și cam 4 ani 

durează cursul.  

E ceva extraordinar. Ceva deosebit.  

Felicitări și ne mândrim cu tine! 

Acum, lăsând la o parte..., trecem la ordinea de zi, că avem câteva lucruri pe 

ordinea de zi.  

Dacă sunt observații în ceea ce privește ordinea de zi? 

Avem 5 puncte peste ordinea de zi. 

 

Dl Mihai Cristian Neagu 

Bună ziua! 
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La ordinea de zi mă abțin.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Ok. 

Avem 5 propuneri privind suplimentarea proiectului ordinii de zi: 

- Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

- Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 

UAT Județul Prahova și UAT Municipiul Câmpina în vederea realizării obiectivului 

de investiții ,,Centura de est a municipiului Câmpina” - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

- Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea 

Devizului general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului 

,,Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 

educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, județul 

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

Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6.  

- Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în 

județul Prahova - inițiat de domnul Apostol Constantin Cristian, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

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

- Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 408/2022 privind asocierea județului Prahova cu 

unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat 

de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

Dacă sunt observații? 

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 5 puncte. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri?  

 

Dl Mihai Cristian Neagu 

Domnul președinte, abținere la ordinea de zi suplimentară. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

O abținere, domnul Neagu. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi cu 35 voturi „pentru” și o ,,abținere” (domnul consilier județean Neagu 

Mihai Cristian), după cum urmează:  

21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT 

Județul Prahova și UAT Municipiul Câmpina în vederea realizării obiectivului de 

investiții ,,Centura de est a municipiului Câmpina” - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea 

Devizului general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului 

,,Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 

educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, județul 

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

Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6.  

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în 

județul Prahova - inițiat de domnul Apostol Constantin Cristian, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 408/2022 privind asocierea județului Prahova cu 

unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat 

de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

   

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Supun la vot ordinea de zi, în integralitatea ei, cu cele 5 puncte suplimentare. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord, în unanimitate, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Județean Prahova din data de 23 noiembrie 2022. 

2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 29 noiembrie 2022. 

3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Județean Prahova din data de 09 decembrie 2022. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 

județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 

Prahova la 30 noiembrie 2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

5. 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. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul 

fiscal 2023 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 

Prahova. 
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 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 4 și nr. 6. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – L = 0,500 Km, DJ 101R – L = 0,100 Km 

și DJ 207 – L = 0,035 Km, municipiul Câmpina” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 

principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții  „VARIANTĂ OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” - inițiat de 

domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a sumei 

de cofinanțare, în completarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții „REABILITARE DJ 102I – VALEA 

DOFTANEI Km 35+100-Km 37+620” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al 

Județului Prahova în domeniul public al comunei Ceptura - inițiat de domnul Dumitru 

Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință 

gratuită și modificarea unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, 

situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 și Șoseaua Vestului nr. 14-16 - 

inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor 

spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

B-dul Republicii nr. 2-4 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă 

gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, str. Țițeica nr. 4 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Prahova 

în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” S.A. pentru 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat - revizia II pe anul 2022- inițiat 

de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

15. Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legii, pentru anul 

2023, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul 

Prahova și Consiliul Județean Prahova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

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

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 

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

Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor 

din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova, din 

instituțiile și serviciile publice din subordinea acestuia și pentru unele categorii de 

personal ale căror salarii se asigură din bugetul județului Prahova - inițiat de domnul 

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

21. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT 

Județul Prahova și UAT Municipiul Câmpina în vederea realizării obiectivului de 

investiții ,,Centura de est a municipiului Câmpina” - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea 

Devizului general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului 

,,Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 

educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, județul 

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

Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6.  

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în 

județul Prahova - inițiat de domnul Apostol Constantin Cristian, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 408/2022 privind asocierea județului Prahova cu 

unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat 

de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

25. Diverse. 
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Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

 

(Domnii consilieri județeni Furtună Bogdan Tiberiu și Neagu Mihai 

Cristian s-au retras de la lucrările ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Trecem la ordinea de zi. 

Primul punct - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 

îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 23 noiembrie 2022. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 29 noiembrie 2022. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de 

îndată a Consiliului Județean Prahova din data de 09 decembrie 2022. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 

Județean Prahova la 30 noiembrie 2022. 

Observații?  

Nu sunt. Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova 

pe anul 2022.  
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Observații? 

 

Dna Raluca Mihaela Bercea 

Bună ziua! Raluca Bercea, sunt. 

La proiectele de hotărâre: nr. 5, nr. 17 și nr. 18, nu voi participa la vot.  

Mulțumesc. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumim. 

Un amendament. Domnul Apostol, vă rog! 

 

Dl Constantin Cristian Apostol  

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul 

de Creștere”, propun alocarea sumei de 50,00 mii lei, la articolul 20.30 ,,alte 

cheltuieli”, alineat 20.30.30 ,,alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cap. 51.02 

,,Autorități publice și acțiuni externe”, reprezentând o parte din cotizația anului 2021. 

Text modificat: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe 

anul 2022 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 9.865,20 mii 

lei, precum și redistribuirea unor sume între capitole, titluri, articole și/sau alineate, 

conform influențelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.    

Mulțumesc. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Vă rog, domnul Apostolache! 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

Legat de acest ADI, știu că se luase decizia pentru desființarea lui. Acum, se 

pune problema alocării unei sume. Din ce considerent? 

 

Dl Constantin Cristian Apostol  

Considerentul, este doar pentru că acest ADI..., este de funcționare. Și tocmai 

am descoperit că acest ADI, Consiliul Director, fosta conducere, nu a modificat în 

instanță   componența Consiliului director, precum și alte..., să zicem, alte capitole din 

Statut. Deci la acest moment, trebuie să mergem în justiție să modificăm Consiliul 

Director, întâi, ca să putem să luăm hotărârea de retragere, ca apoi Instanța să dizolve. 

Deci e un pic mai complicat.  

Se pare că în 2020 nu a fost depus, așa cum a fost votat Statutul, de către fosta 

conducere.  

Alte întrebări? 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Fosta conducere a ADI. 

 

Dl Constantin Cristian Apostol 

A ADI, da. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Dacă nu mai sunt observații, supun la vot amendamentul domnului Apostol. 

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

propus cu 33 voturi „pentru”. 

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

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Domnul președinte! 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Da, domnul Tudone. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Am de formulat și eu un amendament, tot la acest proiect, pentru a se asigura 

sumele la diverse capitole din cadrul bugetului Județului, atât la bugetul Consiliului 

Județean, cât și la subordonatele noastre. 

Amendamentul a fost comunicat la Comisiile de specialitate. Avizele sunt 

pozitive. 

În urma acestui amendament: 

- art. 1, va avea următorul cuprins: Se aprobă rectificarea bugetului propriu al 

județului pe anul 2022 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 

9.865,20 mii lei, precum și redistribuirea unor sume între capitole, titluri, articole 

și/sau alineate, conform influențelor prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

- art. 3, va avea următorul cuprins: Se aprobă rectificarea bugetului estimat pe 

anul 2023, prin redistribuirea sumei de 175,00 mii lei de la cap. 67.02 ,,Cultură, 

recreere și religie”, titlul ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020” și a sumei de 9.850,60 mii lei de la cap. 66.02 

,,Sănătate”, titlul ,,Cheltuieli de capital” la cap. 51.02 ,,Autorități publice și acțiuni 

externe”, titlul ,,bunuri și servicii”, conform influențelor prezentate în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

- art. 8, va avea următorul cuprins:  

(1) Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții, Programului de 

investiții pe grupe de investiții publice și surse de finanțare, Fișelor 

obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții, după cum urmează:  

a) conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre; 

b) prin modificarea anexelor nr. 73, 74 și 108 la Hotărârea Consiliului județean 

Prahova nr. 49/2022 și a anexelor nr. 5 și 7 la Hotărârea Consiliului județean Prahova 

nr. 67/2022. 

(2) Anexele modificate conform prevederilor cuprinse la alin (1) litera b) se 

înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre, care poartă aceleași numere de identificare 

ca și anexele înlocuite. 

Art. 8 și art. 9 se renumerotează și vor deveni art. nr. 9 și art. nr. 10. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Dacă sunt observații? 

Supun la vot amendamentul domnului Tudone. 

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

propus cu 33 voturi „pentru”. 

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

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Supun la vot proiectul, cu cele două amendamente. 

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

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

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

 

(Domnul consilier județean Chelan Gabriel Bogdan s-a retras de la lucrările 

ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale 

pentru anul fiscal 2023. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Dacă îmi permiteți, domnul președinte? 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Sigur. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Am de formulat un amendament. 

La acest proiect, la taxele speciale în domeniul construcțiilor, mă refer la anexa 

2, punctul a, subpunctul 2, este vorba de: Taxa de urgență pentru eliberarea 

autorizaților de construire/desființare în termen redus; Taxa de urgență pentru 

eliberarea autorizațiilor de construire/desființare în termen redus - taxă de urgență, 

care, în urma acestui amendament, sunt modificate anumite cuantumuri.  

Din mod eronat, au scăpat pozițiile respective din proiectul inițial. 

Compartimentul de specialitate, Direcția de urbanism, le-a formulat. În acest sens, am 

prezentat amendamentul în comisii, Comisiile au avizat favorabil amendamentul 

propus.  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Supun la vot 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”. 
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Dl Iulian Dumitrescu 

Vă mulțumesc. 

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”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – L = 0,500 Km, DJ 101R 

– L = 0,100 Km și DJ 207 – L = 0,035 Km, municipiul Câmpina”. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

 

(Domnul consilier județean Furtună Bogdan Tiberiu participă la lucrările 

ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, 

a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții  „VARIANTĂ OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI”. 

Dacă sunt observații? 

Varianta ocolitoare Bănești – Valea Doftanei, am inițiat-o în ideea ca să fie o 

alternativă la DN1. După cum știți, CNI-ul are un proiect pe zona Valea Doftanei -

Săcele. 

Ca să corectăm, să spunem, această gândire strategică, că fac alternativa 

plecând direct din Valea Doftanei, ca și cum acolo era nodul total al mașinilor din țara 

asta, am zis că totuși dacă vor alternativă..., dacă vrem să facem o alternativă corectă 

la DN1, oamenii, când pleacă din DN1, să aibă pe unde să meargă pe un drum corect 

și după aceea, dacă ajung în Valea Doftanei, să continue pe ceea ce vrea să facă 

Compania Națională de Investiții. Și atunci, de aici a apărut ideea aceasta a acestei 

variante ocolitoare, Bănești – Valea Doftanei, care cred că poate să ajute destul de mult 

traficul în zona aceea. Ea va completa ceea ce ați văzut zilele trecute, Centura 

Comarnicului, Centura Bușteni și Centura Azuga, care urmează să fie lansate în 

licitație. Le-am și trimis astăzi pe SEAP și probabil o să apară până la sfârșitul anului. 

Măcar, când o să treacă oamenii pe DN și..., o să aibă ce să critice, cum critică 

an de an, sau cum criticăm fiecare dintre noi, în ultimii 10-20-30 de ani, măcar noi 



12 
 

putem să spunem că în maxim 2 ani ne-am făcut datoria față de românii care merg pe 

Valea Prahovei.  

Nu o să treacă ca pe autostradă, dar oricum o mare parte din trafic va fi..., sau 

fluiditatea va fi mult mai mare și o mare parte din problemă va fi rezolvată. 

La fel și cu zona Păulești. Am trimis pe SEAP, Centura Păulești, că și oamenii 

care vin din zona acea, Plopeni-Valea Slănicului, au de stat acolo într-un trafic de... 

Și la fel și la Mizil. Cred că e depunerea vineri. Ca să vedeți că colaborăm cu 

partenerii de coaliție. Am început cu Centura Mizilului. Mai ales că domnul primar a 

trecut și pe la PNL, înainte să ajungă..., și am spus: dacă tot este o reflectare a actualei 

coaliții, atunci hai să începem cu Centura Mizilului. 

Practic, e importantă Varianta asta ocolitoare.  

Noi vrem să ne folosim și de celălalt proiect, TransBaiul, care trece prin Valea 

Doftanei și se duce spre Azuga și Bușteni și ar fi chiar... Practic, cine intră pe Bănești-

Valea Doftanei, ar putea să meargă în Azuga și Bușteni, pe deasupra munților, prin 

zona Munților Baiului, pe la 1850 m. O să fie un drum destul de interesant și sunt șanse 

destul de mari de a-l putea finanța, cum am mai făcut și până acum. 

Observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot proiectul. 

Voturi împotrivă? Abțineri? .  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat și a sumei de cofinanțare, în completarea sumei alocate prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții 
„REABILITARE DJ 102I – VALEA DOFTANEI Km 35+100-Km 37+620”. 

Practic, actualizăm indicatorii la DJ-ul din zona Valea Doftanei, de pe PNDL.  
Observații? 

 

Dl Dumitru Tudone 

Domnul președinte, dacă îmi permiteți să formulez un amendament. 

La art. 2, este mai mult de tehnică și e o mică corelare a sumei, în sensul că, în 

loc de 5.058,00 mii lei, se va înlocui cu suma de 5.057.331,41 lei. Și nu trecut în mii 

lei, ci în lei, conform normelor de tehnică economică. 

Vă mulțumesc. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Dacă sunt observații în ceea ce privește amendamentul domnului Tudone? 

Nu sunt. 

Supun la vot amendamentul. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 34 voturi „pentru”. 
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Dl Iulian Dumitrescu 

Supun la vot proiectul cu amendamentul aprobat. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34  voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc.  

Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din 

domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al comunei Ceptura. 

Observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc.  

Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în 

folosință gratuită și modificarea unor spații în imobilele proprietate publică a județului 

Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 și Șoseaua Vestului 

nr. 14-16. 

Observații? 

Nu sunt. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc.  

Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de 

închiriere a unor spații în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc.  

Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în 

folosință gratuită a unor spații în imobilul proprietate privată a județului Prahova, situat 

în municipiul Ploieşti, str. Țițeica nr. 4. 

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

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc.  

Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” 

S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat - revizia II pe anul 

2022. 

 

Dna Elena Iuliana Dosaru 

Domnul președinte, la acest proiect de hotărâre să se consemneze că nu particip 

la vot. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

S-a consemnat.  

 

Dl Viorel Dosaru 

Nici eu. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Nici eu, domnul președinte. 

 

Dl Sorin Dumitrașcu 

Nici eu nu votez. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Supun la vot proiectul. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”. 

(Domnul vicepreședinte al Consiliului județean, Tudone Dumitru, 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. 15 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legii, 

pentru anul 2023, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 

pentru Județul Prahova și Consiliul Județean Prahova. 

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc.  
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Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. 

Observații? 

Nu sunt.  

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc.  

 

(Domnul consilier județean Furtună Bogdan Tiberiu s-a retras de la 

lucrările ședinței Consiliului județean). 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești. 

Domnul Nica, ne bucurăm că sunteți aici cu noi. 

Ce mai inaugurăm săptămâna viitoare? 

 

Dl Bogdan Cristian Nica 

...o să fie, în curând, Spitalul Modular...  

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Săptămâna viitoare, lăsați în curând! 

În curând, când? 

 

Dl Bogdan Cristian Nica 

Eu zic că în cursul primelor două luni din anul viitor...  

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Să ne invite și pe noi, consilierii. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Să invităm și consilierii. 

Și modularul? 

Oricum, vă felicit pentru ce faceți acolo. Sub coordonarea noastră, bineînțeles. 

Dar avem lucruri multe de făcut și așa cum am spus, e doar începutul. 

Și sălile celelalte de operații? 

 

Dl Bogdan Cristian Nica 

Se lucrează deja la ele. 

S-a mutat sterilizarea acolo. Se lucrează la pereți și eu zic că în ianuarie 

terminăm. 
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Dl Iulian Dumitrescu 

Ianuarie. 

S-a consemnat, domnul Nica. 

 

Dl Bogdan Cristian Nica 

Eu așa zic. Dacă ne ajută un pic și vremea... Și instalația de incendiu... 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Și dacă avem, bineînțeles, suma necesară pentru... 

Observații? 

 

Dl Dumitru Tudone 

Domnul președinte, dacă îmi permiteți? 

Față de proiectul inițial, până la data ședinței, au mai apărut cereri din partea 

foștilor membri ai Consiliului de Administrație al Spitalului, de demisie, fapt pentru 

care completez propunerea art. 1 cu următoarele nominalizări: 

Se desemnează reprezentanții Consiliului județean Prahova în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, după cum urmează: 

1. dl. Gheorghe Valentin Stelian, economist, membru; 

2. dna. Iancu Cristina Gabriela, membru supleant; 

3. dl. Alecu Ion, membru; 

4. dna. Joenel Mihaela Cătălina, membru supleant; 

5. dl. Pîrnău Narcis Cătălin, membru; 

6. dl. Dobre Daniel Mihai, membru supleant. 

Fac precizarea că toate persoanele nominalizate fac parte din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Supun la vot amendamentul. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 32 voturi „pentru”. 

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

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Supun la vot proiectul cu amendamentul. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru”. 

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

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești. 

Observații? 
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Nu sunt. 

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru”. 

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

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova, din instituțiile și serviciile publice din subordinea acestuia și pentru 

unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul județului Prahova. 

Practic, pentru toată lumea. 

Mărirea este cu aproximativ 10%. Mărirea, este un gest făcut de noi față de toți 

oamenii care lucrează pentru Consiliul Județean Prahova. Vremurile nu sunt chiar 

ușoare. Prețurile, vedeți și dumneavoastră cum s-au mai dus în sus. Totul s-a scumpit 

și până la urmă..., pentru oamenii care lucrează și care ne asigură tot suportul și care 

ne ajută ca să ducem..., să venim cu atâtea proiecte în fața dumneavoastră, măcar este 

un gest minim pe care putem să-l facem și noi față de față de dumnealor și care cred 

că este binevenit în perioada asta a sărbătorilor.  

În perioada asta, s-ar spune că este un gest creștinesc față de toată lumea. 

Observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Totuși, domnul Tudone, să urmărim să nu fie vreun județ care mărește mai 

mult decât mărim noi, pentru că dacă spunem ,,Prahova, pe primul loc”, trebuie să fim 

pe primul loc, nu numai... „la război și la plăcinte”, și la salarii.  

Să aveți grijă să urmăriți asta, mai ales că, dacă tot veni vorba, cu aparatul 

acesta, sub conducerea înțeleaptă a doamnei administrator public, Anna Maria Vasile, 

s-au semnat, anul acesta, contracte pe fonduri europene de aproximativ 2 miliarde 

euro. Suma este uriașă și cred că pe aici suntem pe podium în țara asta. Și cât de 

inimoasă este doamna Vasile și cât de hotărâți suntem noi, nu ar putea nimeni să 

reușească fără oamenii aceștia care stau în spate și care muncesc, uneori sâmbăta, 

uneori duminica.  Sunt oameni buni și merită tot sprijinul nostru. 

Revenind la acestea 2 miliarde, e o sumă colosală și față de ce a fost și față de 

ce e alte județe. Suntem bine. Și vestea excelentă, pentru 99% din locuitorii județului, 

ar fi că, din ianuarie, începem și implementarea la toate acestea. Poate 1% or mai fi 

supărați că începem, dar, în sfârșit... Unanimitatea, nu e bună niciodată. Deci am 
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început implementarea și o începem la toate proiectele acestea. O să fie foarte multe 

licitații și o să stăm între constructori ca să se termine licitațiile cât mai repede. 

De asta, domnul Nica, în lumina asta, trebuie să mai tăiați acele 10 zile să fie 

cam 3 zile. Bine? 

Trebuie să îi obișnuim pe toți cu stilul nostru de lucru. 

Punctul nr. 20 (fost 21) - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova. 

Observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 21 (fost 22) - Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord 

de Parteneriat între UAT Județul Prahova și UAT Municipiul Câmpina în vederea 

realizării obiectivului de investiții ,,Centura de est a municipiului Câmpina”. 

Dacă tot avem Varianta Bănești-Valea Doftanei, ca o alternativă la DN1, ne-

am gândit ca alternativa să fie și prin Câmpina. Să se poată intra, fie prin Bănești, fie 

prin Câmpina și astfel rezolvăm și Centura municipiului Câmpina, care este extrem de 

necesară pentru cei din Municipiul Câmpina.  

Și, practic, Centura aceasta de est se va uni cu drumul Bănești-Valea Doftanei 

și atunci o să încercăm să le finanțăm, o să le finanțăm pe ambele. Ambele constituind 

o alternativă viabilă la DN1.  

Oricum, apropo de autostradă, dacă tot mi-am adus aminte, practic, fondurile 

europene pe infrastructură se termină în 2030. Asta înseamnă că, autostrada Ploiești-

Brașov fie se va face din bugetul de stat, fie o să meargă mult timp cetățenii pe 

alternativa noastră sau pe centurile noastre, până să se găsească suma de 8-10 miliarde 

euro, cât ar trebui pentru Ploiești-Brașov. Dar și cu alternativa aceasta, s-ar putea 

rezolva cred că cea mai mare parte a traficului. Atunci chiar ar fi rezolvat traficul. 

Acestea fiind spuse, cu Câmpina, dacă mai sunt alte observații? 

Nu sunt.  

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Să-i comunicați domnului primar de la Câmpina că venim să-i facem Centura 

de est a Municipiului Câmpina. 

Punctul nr. 22 (fost 23) - Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 

privind aprobarea Devizului general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent 

proiectului ,,Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 



19 
 

infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul 

Breaza, județul Prahova. 

După dictonul: Cine nu muncește, nu greșește! 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt.  

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 23 (fost 24) - Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în 

vederea asigurării continuității serviciului public de transport județean de persoane 

prin curse regulate în județul Prahova - inițiat de domnul Apostol Constantin Cristian, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

Observații? 

Nu sunt.  

Supunem la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

Punctul nr. 24 (fost 25) - Proiect de hotărâre privind modificarea unor 

prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 408/2022 privind asocierea 

județului Prahova cu unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de 

interes public. 

Observații? 

Nu sunt.  

Supun la vot. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi 

„pentru”. 

  

Dl Iulian Dumitrescu 

Mulțumesc. 

,,Diverse”. 

Domnul Apostolache! 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

Domnul președinte, în primul rând aș vrea să-mi exprim bucurie asupra 

faptului că în mijlocul nostru se află Ingrid. Este o tânără excepțională pe care o cunosc 

de foarte mult timp și cu care m-am intersectat pe drumul ei spre această importantă 

reușită ...  pentru ceea ce este astăzi și pentru ceea ce va fi.  
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Ați amintit, domnul președinte, despre Gala de excelență. Un eveniment 

deosebit și vreau să vă felicit, atât pe dumneavoastră, cât și pe toți colegii, pentru 

susținerea  acestui eveniment deosebit. 

Și dacă tot suntem în această zonă a educației, v-aș ruga să aveți în vedere și 

susținerea unor activități tot din zona educațională. Și aici mă refer la cele două cluburi 

de robotică, de la Colegiul Național ,,I. L. Caragiale” și de la Colegiul Național ,,Mihai 

Viteazul”. 

Sunt tineri de excepție care ne duc numele în țară și în străinătate și cred că 

merită să-i luăm sub aripa noastră. Cum, de altfel, cred că ar fi indicat să susținem și 

activitatea Centrului Județean de Excelență. 

Și acolo, sunt numeroase acțiuni și cred că merită să îi susținem.  

   

Dl Iulian Dumitrescu 

Să știți că sub aripa noastră aș lua și Halele și Spitalul Municipal și 

Hipodromul, dar trebuie totuși să o luăm... 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

Haideți să începem cu educația, pentru că dacă investim în educație se rezolvă 

și celelalte probleme. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Am spus: aș lua, dar asta nu înseamnă că o să iau. 

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

Îi speriați pe cei din Ploiești, dacă mai amintiți și alte obiective. 

Dacă tot am avut pe ordinea de zi și un parteneriat, și sigur am tot susținut 

diverse parteneriate, faptul că de la nivelul județului se alocă anumite fonduri în cadrul 

acestor parteneriate, aș avea rugămintea să știm și noi cum sunt folosite aceste resurse 

ale județului și dacă își ating cu adevărat finalitatea. Pentru că, de-a lungul timpului, 

nu mă refer neapărat la acest mandat, am avut situații în care s-au alocat diverse 

fonduri, dar obiectivul respectiv nu a fost niciodată folosit pentru destinația pentru care 

s-au alocat. 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

În mod normal, după ce facem un parteneriat cu un primar, ar fi normal ca după 

ce se termină investiția să vină și să spună: ,,Vă mulțumesc, s-a realizat”.   

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Dacă nu e gata... 

 

Dl Iulian Dumitrescu 

Dacă nu e gata, nu e gata, dar dacă e gata, e foarte bine ce propune domnul 

consilier județean.  

 

Dl Mihai Cristian Apostolache 

În final, vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră, celor doi vicepreședinți, 

doamnei administrator public și tuturor colegilor, pentru foarte buna colaborare în 

acest an.  

Mulțumesc. 
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Dl Iulian Dumitrescu 

Înainte să mergem la un pahar de șampanie, vă anunț că va mai fi o ședință 

extraordinară până la sfârșitul anului. E chiar cu Campusul Universitar. Ședință 

specială pentru domnul Apostolache. 

Dar e normal să spun că avem o echipă, aici, de consilieri județeni, de 

conducere frumoasă, care are niște realizări, are cu ce să se mândrească. Și dincolo de 

culorile politice ale fiecăruia, eu cred că am tras cu toții în aceiași direcție și am reușit, 

în anul acesta, să facem niște lucruri importante, zic eu, pentru Județul Prahova, pe 

care îl reprezentăm fiecare cât de bine putem. 

Și eu vreau să vă felicit, să vă mulțumesc tuturor. Vreau să vă urez: Sărbători 

fericite! Crăciun fericit tuturor! Să ne vedem sănătoși, nu doar la ședința extraordinară, 

ci la toate ședințele pe care o să le mai avem în acești doi ani pe care îi mai avem.  

E o plăcere să lucrez cu dumneavoastră. E o plăcere, uneori, să mă contrazic 

cu dumneavoastră. E un sentiment deosebit și știți că e primul meu mandat într-o 

funcție administrativă. E diferit de ceea ce este în Parlament, dar e diferit în sensul 

pozitiv. Este mult, mult mai plăcut să lucrezi cu o echipă așa frumoasă aici, chiar decât 

în Parlamentul României. Aviz celor care își mai doresc. Mai bine stați un pic la 

Consiliul județean Prahova, decât în Parlamentul României. Și sunt multe lucruri de 

făcut. Suntem la început, dar mai avem mult. 

Sărbători fericite! La mulți ani! 

    

  

  

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

   Iulian Dumitrescu                                              Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Verificat:                                                                                              Întocmit:                                                                                                                                                                                                            

Șef serviciu,                                                                                           Consilier,                                                            

Doina Monica Giulan                                                                     Corina Mariana Bîrjovanu 


