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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 31 ianuarie 2023, ora 15,00 
 
 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 202 din 
27.01.2023, a președintelui Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnii 
Tudone Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean 
Prahova și următorii 31 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 Viorel, Dragna Florina Alina, 
Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță 
Beatrice-Alexandra, 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.  

La ședința Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul 
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova.   

La ședința Consiliului județean Prahova a fost absentă motivat doamna consilier 
județean Dosaru Elena Iuliana.   

De asemenea, au lipsit: doamna consilier județean Godeanu Mihaela Magdalena 
și 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 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 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; dl Daniel Minculescu, directorul 
executiv al Direcției tehnice; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane și dna 
Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului județean Prahova. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat reprezentanții presei. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Bună ziua! 
Facem întâi prezența. 
 

X 
X                X 

 
S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnii Tudone 

Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova 
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și consilierii 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 Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu 
Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, 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 Dumitru Tudone 
Bună ziua! 
Suntem 33 prezenți, suntem statutari. 
Ne cerem scuze de întârziere, dar datorită suplimentării ordinii de zi a trebuit să 

se retragă Comisiile de specialitate, pentru a analiza și a se pronunța pe două proiecte. 
Ordinea de zi va fi suplimentată cu două proiecte, după cum urmează: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Variantă ocolitoare Vălenii de Munte”. 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Reabilitare infrastructură rutieră în județul Prahova”. 
Aceste două proiecte, au fost introduse de urgență întrucât în cursul zilei de 

astăzi ne-a venit o solicitare de la ADR, în care să fie aprobate prioritățile 1 și 2 ale 
Județului, pentru finanțarea în exercițiul financiar 2021-2027 și comunicarea Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova, până la sfârșitul acestei zile.  

Proiectele de hotărâre au fost analizate în comisiile de specialitate, fapt pentru 
care supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 

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

ordinii de zi cu 33 voturi „pentru”, după cum urmează: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Variantă ocolitoare Vălenii de Munte” - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Reabilitare infrastructură rutieră în județul Prahova” - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 
Supun la vot ordinea de zi cu modificările și completările incluse. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 
și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023 - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Județean 

Prahova în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de 
Târg a unui imobil situat în Comuna Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, proprietate 
publică a Județului Prahova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în domeniul public al 

Județului Prahova a unui imobil, aflat în domeniul public al Orașului Boldești-Scăeni - 
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în domeniul public al 

Județului Prahova a unor imobile, aflate în domeniul public al Comunei Bucov - inițiat 
de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.  
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 

5. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Județului 
Prahova a unor construcții edificate pe terenul identificat cu numărul cadastral 149269, 
aflat în proprietatea publică a Județului Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian 
Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.   

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Brazi Industrial Parc” 
S.A. - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare de către Compania de Servicii Publice și 
Energii Regenerabile Prahova S.A. - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului 

Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită și 
modificarea suprafețelor 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. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării 

măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023” în 
anul 2022 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul 
Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea 

unor locuințe de serviciu din fondul locativ al Județului Prahova - inițiat de domnul 
Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat estimat pe 

anul 2023 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice din 
Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Fîntînele - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat estimat pe 

anul 2023 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice din 
Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost 
Puchenii Mari - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Profesionale 

Speciale, orașul Plopeni, a unei construcții din imobilul proprietate publică a județului 
Prahova, situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr. 10B - inițiat de domnul Dumitru 
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Variantă ocolitoare Vălenii de Munte” - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Reabilitare infrastructură rutieră în județul Prahova” - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Ordinea de zi cu modificări și completări a fost aprobată. 
Trecem la parcurgerea acesteia.  
Proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea 

prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe 
pajiști, pentru anul fiscal 2023. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 1 a fost aprobat. 
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Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind trecerea din 
administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg a unui imobil situat în Comuna Ariceștii 
Rahtivani, sat Nedelea, proprietate publică a Județului Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 2 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 2 a fost aprobat. 
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea 

transmiterii în domeniul public al Județului Prahova a unui imobil, aflat în domeniul 
public al Orașului Boldești-Scăeni. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
Supun la vot. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 3 a fost aprobat. 
Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea 

transmiterii în domeniul public al Județului Prahova a unor imobile, aflate în domeniul 
public al Comunei Bucov. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 4 a fost aprobat. 
Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind introducerea în 

domeniul public al Județului Prahova a unor construcții edificate pe terenul identificat 
cu numărul cadastral 149269, aflat în proprietatea publică a Județului Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 5 a fost aprobat. 
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Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către 
Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
Dna Adina Elena Chițu 
La acest punct nu particip la vot. 
 
Dl Gabriel Bogdan Chelan 
Nici eu nu particip. 
 
Dl Dumitru Tudone 
S-a consemnat. 
Supun la vot punctul nr. 6 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Eu, domnul vicepreședinte, și doamna Băzăvan. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Două abțineri. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi „pentru” 

și 2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și domnul 
consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 

(Doamna consilier județean Chițu Adina Elena și domnul consilier județean 
Chelan Gabriel Bogdan nu au participat la vot). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Cu două abțineri și două neparticipări la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către 
Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
S-a transmis și un amendament formulat de subsemnatul. Pentru a fi 

uniformizate cele două proiecte, am propus ca și proiectul nr. 7 - aprobarea 
achiziționării, să vizeze perioada inclusă, de la data hotărârii până la 31.12.2023, și nu 
12 luni de la data semnării.  

Amendamentul a fost avizat în comisii. 
Supun la vot amendamentul. 
Cine este împotrivă? Abțineri?  
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
La fel. 
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Dl Dumitru Tudone 
Două abțineri.  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 31 voturi „pentru” și 2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan 
Ionela Daniela și domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Amendamentul a fost aprobat, cu două abțineri. 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
Două abțineri. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi „pentru” 

și 2 ,,abțineri” (Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și domnul 
consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Cu două abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului Județean Prahova privind prelungirea 
termenelor de dare în folosință gratuită și modificarea suprafețelor 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. 

Aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 8 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 8  a fost aprobat. 
Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității 
aerului în județul Prahova 2019-2023” în anul 2022. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 9 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 9  a fost aprobat. 
Punctul nr. 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova. 
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
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Supun la vot punctul nr. 10. 
Cine este împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 10  a fost aprobat. 
Punctul nr. 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

de priorități pentru repartizarea unor locuințe de serviciu din fondul locativ al Județului 
Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 11 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 11  a fost aprobat. 
Punctul nr. 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea 

costului mediu lunar/asistat estimat pe anul 2023 pentru serviciile sociale rezidențiale 
destinate persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice 
Pensionari din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
Supun la vot punctul nr. 12 de pe ordinea de zi. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 12  a fost aprobat. 
Punctul nr. 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea 

costului mediu lunar/asistat estimat pe anul 2023 pentru serviciile sociale rezidențiale 
destinate persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare 
Socială pentru Persoane fără Adăpost Puchenii Mari. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
Supun la vot proiectul. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 13  a fost aprobat. 
Punctul nr. 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind darea în 

administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni, a unei construcții din 
imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în orașul Plopeni, strada 
Republicii nr. 10B. 

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
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Supun la vot punctul nr. 14. 
Voturi împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 33 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 14  a fost aprobat. 
Punctul nr. 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

pregătirii și promovării proiectului de infrastructură rutieră „Variantă ocolitoare Vălenii 
de Munte”. 

Înainte de ședință, după cum v-am spus, Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 6 
au analizat proiectele de hotărâre și s-au acordat avize de specialitate. 

Supun la vot punctul nr. 15 de pe ordinea de zi... 
 
Dna Anna Maria Vasile 
... 
 
Dl Dumitru Tudone 
Conform procedurii, nu pot să fac amendament dacă nu a intrat în comisii. 
  
Dna Anna Maria Vasile 
Am înțeles. 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
... 
 
Dl Dumitru Tudone 
Este în referat? Este scris? Înseamnă că este o omisiune. 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
...adresa este invocată în preambul, iar adresa are anexe, prioritățile, și atunci 

trebuie să punem în spate...  
 
Dna Anna Maria Vasile 
... diferența este că trebuie să știe care este prioritatea 1 și care este prioritatea 

2... 
 
Dl Dumitru Tudone 
 Dacă scrie în anexă, nu știu... 
Dacă doriți să apară așa ceva, nu avem decât să prorogăm și să facem o ședință 

de îndată și să le aprobăm în forma aceasta. 
Eu consider că îmbracă forma unui amendament, a introduce în corpul articolul 

1, prioritatea 1, prioritatea 2, întrucât nu a fost în forma prezentată la comisii și atunci 
le retragem, facem pauză 10 minute, convocăm o ședință de îndată și, asta este... le 
comunicăm până pe 31. Nu am ce să fac...  
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Dna Ludmila Sfîrloagă 
Dar de ce trebuie să facem o altă ședință? Așteptăm aici. Nu mai facem o alta. 

Stăm aici. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Amendamentul formulat în ședință, fără să mai treacă prin comisii, ne obligă 

automat să...  
  
Dna Ludmila Sfîrloagă  
Putem să facem comisie, acum. 
  
Rareș Dan Enescu 
La noi, la comisie, a trecut. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul, profesor! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Haideți să respectăm ce am stabilit împreună. Și nu cred că este mare lucru în 

10 minute să rezolvăm problema. 
  
Dl Dumitru Tudone 
Ca să aducă o dispoziție și cu cele două proiecte de hotărâre, durează doar 10 

minute, nu durează mai mult... 
Deci, punctul nr. 15 și punctul nr. 16, le retrag de pe ordinea de zi. 
Declar ședința de consiliu închisă, cu rugămintea ca toate persoanele să rămână 

logate. 
În termen de 10 minute, voi convoca o ședință de îndată, pentru a reintroduce 

aceste puncte, cu precizările, în textul articolului. Ca să putem înainta până pe data de 
31.   

 
 
 

P. PREȘEDINTE,                                       SECRETAR GENERAL, 
VICEPREȘEDINTE,                                                 Hermina Adi Bîgiu 
Dumitru Tudone 
 
 

 
 
 
 

                Verificat:                                                                                              Întocmit:                                                                                                                                                                                                            
         Șef serviciu,                                                                                           Consilier,                                                                                            

Doina Monica Giulan                                                                        Corina Mariana Bîrjovanu 
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