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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 16 ianuarie 2023, ora 13,00 

 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 173 din 

12.01.2023, 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 27 consilieri județeni: Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, 

Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu Adrian, Chițu 

Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, 

Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, 

Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela Magdalena, Ignat Cătălin-

Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Matache Dumitru-Dan,  Niculcea Nicolae, 

Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, 

Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  

Au lipsit, doamna consilier județean: Lupea Ioana Mădălina și domnii 

consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, 

Dumitrașcu Sorin, Măruntu Nicolae și 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 a Consiliului județean a participat, de drept, doamna 

Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova. 

La ședința extraordinară a Consiliului județean Prahova, au participat: dna 

Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice, 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 participat reprezentanții 

presei. 

 

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: Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-

Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu Adrian, Chițu Adina-Elena, 
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Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, 

Dragna Florina Alina, Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță 

Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică 

Eugen, Iordăchescu Nelu, Matache Dumitru-Dan,  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 

Bună ziua, stimați colegi!  

Domnul Tudone, vă rog să prezentați dumneavoastră ședința. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Bună ziua! 

Suntem statutari, la ședință, domnul președinte. 

Se propune completarea ordinii de zi cu două proiecte:   

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare 

a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației de sortare a 

deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor 

biodegradabile Ploiești, Județul Prahova”; 

- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Iulian 

Dumitrescu să reprezinte UAT Județul Prahova în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor Prahova”. 

Cine este împotriva completării ordinii de zi? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi cu 30 voturi „pentru”, după cum urmează: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare 

a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației de sortare a 

deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor 

biodegradabile Ploiești, Județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

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

- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Iulian 

Dumitrescu să reprezinte UAT Județul Prahova în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor Prahova” - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte 

al Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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Dl Dumitru Tudone 

Ordinea de zi a fost aprobată, spre completare. 

Supun la vot proiectul, cu completarea inclusă 

Cine este împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 

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

Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT Comuna Bănești 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. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de 

monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes 

județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video 

specializate” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 

Județean Prahova. 

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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 121/27.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare 

energetică a clădirilor publice - Complex servicii comunitare - Breaza - str. Ocinei 

nr. 2” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 

Prahova. 

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

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 123/27.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare 

energetică a clădirilor publice - Centru de servicii comunitare „Sf. Maria” - Vălenii 

de Munte - str. Berceni nr. 44” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

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

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes 

județean, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare 

a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației de sortare a 

deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor 

biodegradabile Ploiești, Județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 

președintele Consiliului Județean Prahova. 

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

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Iulian 

Dumitrescu să reprezinte UAT Județul Prahova în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
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Deșeurilor Prahova” - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte 

al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Ordinea de zi, cu completările incluse, a fost aprobată. 

Trecem la parcurgerea ei. 

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încheierea unui 

Acord de Parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT 

Comuna Bănești în vederea realizării obiectivului de investiții „Centura de Est a 

municipiului Câmpina” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 

Consiliului Județean Prahova. 

Acest proiect de hotărâre a fost inițiat într-o formă completă, în cadrul acestei 

ședințe. După cum se știe, într-o ședință anterioară fusese aprobat un Acord de 

Parteneriat între Județul Prahova și UAT Municipiul Câmpina. Urmare a discuțiilor 

cu reprezentanții CNAIR, vizavi de promovarea Centurii ocolitoare ,,Bănești – Valea 

Doftanei”, ni s-a recomandat să luăm în analiză și înființarea acestui segment de 

centură, a Municipiului Câmpina, care să reprezinte un al doilea punct de intrare în 

această Centură, din DN 1.  

Pentru acest aspect, a fost promovat acest Acord de Parteneriat și cu Comuna 

Bănești, care în acordul inițial nu exista, datorită faptului că traseul nu se știa cu 

exactitate, iar proiectantul, acum, a venit și ne-a spus că se intersectează într-un 

moment cu UAT Bănești, ceea ce a impus și introducerea, în cadrul proiectului de 

hotărâre, și a Comunei Bănești. 

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Proiectul nr. 1 a fost aprobat. 

Proiectul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori 

tehnico-economici, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem 

inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de 

interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații 

video specializate” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 

Județean Prahova. 

Avize de la Comisiile de specialitate. 

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. 

Cine este împotrivă? Abțineri? 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Proiectul nr. 2 a fost aprobat. 

Proiectul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 121/27.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Renovare energetică a clădirilor publice - Complex servicii comunitare - Breaza - 

str. Ocinei nr. 2” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 

Județean Prahova. 

Avize de la Comisiile de specialitate. 

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt discuții, supun la vot punctul nr. 3. 

Cine este împotrivă? Abțineri? 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 

Proiectul nr. 3 a fost aprobat. 

Proiectul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr. 123/27.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Renovare energetică a clădirilor publice - Centru de servicii comunitare „Sf. Maria” 

- Vălenii de Munte - str. Berceni nr. 44” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

Avize de la Comisiile de specialitate. 

Supun la vot proiectul. 

Cine este împotrivă? Abțineri? 
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”. 
 

Dl Dumitru Tudone 

Proiectul nr. 4 a fost aprobat. 

Proiectul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 16/27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții 

de interes județean, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de domnul 

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

În cadrul acestui proiect de hotărâre, după cum ați observat, am relocat 

anumite sume, de pe anumite poziții, pentru a se asigura finanțarea implementării 

proiectului european de reabilitare a drumului DJ 720 și pentru a asigura cofinanțarea 

care este necesară pentru demararea proiectului de înființare rețea inteligentă de gaze 

pe Valea Slănicului. 

Avize de la Comisiile de specialitate. 

Supun la vot proiectul. 

Cine este împotrivă? 
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Dl Rareș Dan Enescu 

Domnul vicepreședinte! 

Vă rog să se consemneze, consilierii PSD nu participă la vot la acest proiect 

de hotărâre. 

Mulțumesc. 

 

Dl Dumitru Tudone 

Da. 

 

Dna Raluca Mihaela Bercea 

Bună ziua! Raluca Bercea, sunt. 

Nu particip la vot. 

 

Dl Dumitru Tudone 

S-a consemnat. 

Supun la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 

Cine este împotrivă? Abțineri? 

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 23 voturi 

„pentru” și 2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și 

domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 

(Doamnele consilier județean: Bercea Raluca Mihaela, Gâjman Ioniță 

Beatrice Alexandra și Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni: Enescu 

Rareș Dan și Furtună Bogdan Tiberiu nu au participat la vot). 

 

Dl Dumitru Tudone 

Proiectul nr. 5 a fost aprobat. 

Proiectul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor 

activității de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică 

aferente ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare 

a Stației de sortare a deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-

biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, Județul Prahova” - inițiat de domnul 

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Avize de la Comisiile de specialitate. 

Supun la vot proiectul. 

Cine este împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 28 voturi 

„pentru” și 2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și 

domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 

 

Dl Dumitru Tudone 

Proiectul nr. 6 a fost aprobat. 

Proiectul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

domnului Iulian Dumitrescu să reprezinte UAT Județul Prahova în cadrul Adunării 

Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor Prahova” - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
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Aviz de la Comisiile de specialitate. 

Supun la vot proiectul nr. 7 de pe ordinea de zi. 

Cine este împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 28 voturi 

„pentru” și 2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și 

domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 

 

Dl Dumitru Tudone 

Proiectul nr. 7 a fost aprobat. 

Vă mulțumim pentru participare! 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL, 

          Iulian Dumitrescu                                                       Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Verificat:                                                                                              Întocmit:                                                                                                                                                                                                            

        Șef serviciu,                                                                                            Consilier,                                                                

Doina Monica Giulan                                                                     Corina Mariana Bîrjovanu 

 

 


