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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 01 februarie 2023, ora 16,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 193 din 
20.01.2023, 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 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 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, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, 
Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Tudoran Lorin-Gabriel și 
Țaga Gabriel.  

Doamnele consilier județean: Băzăvan Ionela-Daniela și Lupea Ioana 
Mădălina și domnii consilieri județeni: Neagu Mihai-Cristian, 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. 

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

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 Alina Georgiana Tincă, 
directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație publică; dna Maria 
Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Mihaela Irina Iamandi, 
directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Daniel Minculescu, directorul executiv 
al Direcției tehnice și dl Daniel Mihai Dobre, consilier în cadrul Direcției Patrimoniu.  

La ședința ordinară a Consiliului județean Prahova, au participat următorii 
invitați: 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 Bogdan 
Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești; dl Florin Lucian 
Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dl 
Mihai Dumitrache, managerul  Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; 
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dl Dragoș Grigorescu, managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; dl 
Mihai George Claudiu Dosaru, managerul interimar al Centrului Județean de Cultură 
Prahova; dna Mihaela Radu, managerul Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești; 
dna Ioana Carmen Ilie, directorul executiv al  Direcţiei Judeţene de Pază Prahova; dl  
Daniel Banu, şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova; dl Silviu Crîngașu, 
directorul Clubului Sportiv „Activ Prahova - Ploiești”; dna Măndița Botezatu, 
directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de Tîrg; dl Nicolae Obiloiu, 
directorul Școlii Profesionale Speciale Plopeni; dl Adrian Oprea, șeful Structurii 
Teritoriale pentru Probleme Speciale Prahova; dl Leonard Constantin Pescaru, 
comandantul Centrului Militar Județean Prahova; dl Bogdan Hodorog,  directorul 
executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Apei Prahova” și dl Cristian Ganea, directorul executiv al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 
Prahova”. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte: dna Mihaela Ene, 
contabil șef la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești; dna Liliana Tatiana Bîra, 
contabil șef la Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor  
Județene Prahova și reprezentanții presei. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
Vă rog să vă ridicați pentru intonarea Imnului de stat. 
 

X 
X             X 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Bună ziua, stimați colegi, stimați invitați! 
Suntem 36, prezenți în sală și în online. 
Cine lipsește? 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Doamna Dosaru Iuliana. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Avem o ordine de zi cu 10 puncte și o propunere pentru suplimentarea ordinii 

de zi, cu 5 puncte. 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 
Încep cu voturi împotrivă, pentru că avem colegi în online și e mai simplu așa. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi cu 36 voturi „pentru”, după cum urmează: 
  - Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 1, identificat 
cu numerele cadastrale 28468 și 27886 în drum județean, în vederea prelungirii DJ 
205G și introducerea acestuia în domeniul public al Județului Prahova - inițiat de 
domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
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  - Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport județean 
prin curse regulate în județul Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, faza 
SF (Studiul de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiție „Centura de Est a 
Municipiului Câmpina” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  - 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 „Variantă Ocolitoare Păulești” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  - Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului 
„Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Supun la vot proiectul ordinii de zi, cu ordinea suplimentară aprobată. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 14 decembrie 2022. 
 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 20 decembrie 2022. 
 3. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 21 decembrie 2022. 
 4. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 22 decembrie 2022. 
 5. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 28 decembrie 2022. 
 6. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 29 decembrie 2022. 
 7. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Prahova din data de 16 ianuarie 2023. 
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și a 
bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2023 și 
estimări pe anii 2024-2026 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7. 
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și a 
cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar special 
de stat din județul Prahova pentru anul școlar 2023 - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 
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   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile  interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public 
județean - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  11. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 1, identificat 
cu numerele cadastrale 28468 și 27886 în drum județean, în vederea prelungirii DJ 
205G și introducerea acestuia în domeniul public al Județului Prahova - inițiat de 
domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport județean 
prin curse regulate în județul Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice, 
faza SF (Studiul de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiție „Centura de Est a 
Municipiului Câmpina” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  14. 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 „Variantă Ocolitoare Păulești” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului 
„Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  16. Diverse. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Trecem la ordinea de zi.  
Punctul 1 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Județean Prahova din data de 14 decembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. 
 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul 2 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Județean Prahova din data de 20 decembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 
„pentru”. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul 3 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 21 decembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul 4 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Județean Prahova din data de 22 decembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Punctul 5 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Județean Prahova din data de 28 decembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul 6 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Județean Prahova din data de 29 decembrie 2022. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul 7 - Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Prahova din data de 16 ianuarie 2023. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 

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

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
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Punctul nr. 8, este punctul important, referitor la buget - Proiect de hotărâre 

privind aprobarea bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub 
autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026.  

Dați-mi voie să spun câteva cuvinte vizavi de acest Proiect de buget.  
În primul rând, este cel mai mare buget al Consiliului Județean. Dacă vreți 

câteva cifre, el e similar, la nivel de țară, cu bugetul Bihorului, am mai văzut. Are un 
buget asemănător. E un buget orientat spre dezvoltare. 

În 2020, când am preluat Consiliul Județean, bugetul era de 555 000 000, acum, 
a ajuns la 1 238 000 000. Practic, în 2 ani am reușit să dublăm bugetul - peste 225%, 
cred că iese la socoteală. 

Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte OK. În ceea ce privește partea de 
dezvoltare a județului, bugetul are 63% din bani, pe partea de dezvoltare și 37%, pe 
partea de cheltuieli de funcționare. 

Comparativ cu 2020, în 2020 bugetul avea 71% pe funcționare și doar 29% pe 
dezvoltare. E un buget prin care ne propunem să dezvoltăm județul. E un buget care 
respectă importanța, forța și valoarea județului nostru. E un buget care ne face cinste 
și e un buget în spatele căruia stă foarte multă muncă, și a dumneavoastră, și a 
executivului din Consiliul Județean Prahova. Încă o dată, este unul dintre cele mai mari 
bugete din țară. 

În ceea ce privește investițiile, ele sunt foarte multe. Aș vrea să mă refer la 
câteva investiții de infrastructură: 

- Avem Centura Mizilului, unde am avut depunerile de oferte și în următoarea 
perioadă urmează să dăm câștigătorul și să înceapă Centura Mizilului.  

- Avem Centura Păuleștiului, unde astăzi am avut depunere de ofertă, au fost 5 
participanți. Urmează să dăm câștigătorul și să înceapă Centura Păuleștiului.  

- Avem Centura Comarnicului, unde astăzi am avut depunere de ofertă. Avem 
2 firme mari care au ofertat și asta înseamnă că, în 30-45 de zile, ar trebui să dăm 
câștigătorul și, atunci, lucrurile să meargă spre proiectare și execuție.  

- Avem pasajul de la Buda, unde am avut depunerea acum câteva zile și acolo 
avem 5 oferte. Urmează să dăm câștigătorul.  

- Mâine, semnez contractul pentru mult așteptatul proiect de gaze pe Valea 
Slănicului, unde-s foarte multe localități. Urmează proiectarea și, probabil, în 2 luni 
de zile începe execuția propriu-zisă.  

- Astăzi, pe ordinea de zi suplimentară, o să vedeți un proiect important. E vorba 
de Campusul de la UPG, pentru care am primit finanțare.  

- Avem proiectul cu Palatul Culturii. Aproape 80 milioane euro pentru 
reabilitarea Palatului Culturii. 

Și multe alte proiecte. 
În general, la începutul ședințelor o să îmi dați voi să vă anunț când au început 

lucrările, când a fost dat câștigătorul, ca să știți și dumneavoastră exact cum se mișcă 
lucrurile în această zonă. 

Sunt foarte multe programe de investiții unde am aplicat și unde urmează să... 
Pe 23 februarie avem depunerea la Centura Bușteni și la Centura orașului Azuga, care 
o să ajute foarte mult traficul de pe Valea Prahovei și sunt șanse foarte mari ca, în 
următoarea perioadă, să se aprobe proiectul pe care l-am denumit ,,Trans Bai”, 
conectat cu proiectul ,,Bănești-Valea Doftanei”. 

Deci lucrări de infrastructură, mari, pentru că infrastructura înseamnă 
dezvoltare. Ne ajută foarte mult și autostrada care trece prin sudul județului, unde 
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probabil ar trebui să ne implicăm, să avem mai multe ieșiri, și atunci lucrurile se vor 
simți mult mai puternic în sudul județului - o zonă care a avut anumite dificultăți de 
dezvoltare. Sunt foarte multe lucruri. 

Eu sper, ca, la sfârșitul anului, să putem să vorbim de multe proiecte încheiate. 
Noi, ca executiv... 

L-am văzut pe domnul Nica. Acum, mi-am adus aminte că și la Spitalul 
Județean avem niște proiecte importante: avem sălile de operații care urmează să fie 
finalizate luna aceasta, celelalte 6; avem, într-adevăr, un Studiu de Fezabilitate pentru 
un nou corp de clădiri în zona Spitalului Județean, tocmai pentru a elimina tot felul de 
sedii care arată cum arată, pe care le are Spitalul Județean prin tot Ploieștiul. Cunoașteți 
poveștile acelea că, dacă te lovești la ochi și la picior, trebuie să te plimbe ambulanța 
prin Ploiești, sau lucruri de genul acesta care nu sunt în regulă. Sunt... 

Am uitat ceva, domnul Nica? 
 
Dl Bogdan Cristian Nica 
Mai sunt... 
Așteptăm evaluarea de la Ministerul Fondurilor... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mai sunt proiecte. 
Sănătatea, e destul de importantă și sper ca, destul de curând, oamenii să nu 

mai alerge la București, când vine vorba de probleme de sănătate, cum s-a întâmplat 
până de curând în județul nostru. 

E obligația noastră și o să facem cam tot ce ține de noi și sunt convins că o să 
și reușim, ca lucrurile la Spitalul Județean să se desfășoare exact cum ne dorim. Avem 
un plan coerent, care înseamnă și atragerea de medici. Am găsit modalitatea. Pentru 
că, dincolo de ce facem noi, investiții în infrastructură, până la urmă și resursa umană 
este extrem de importantă. 

Nu vreau să nu fac vreo referire la Parcul Municipal Ploiești Vest, pe care l-
am solicitat municipiului Ploiești. Ploiești, este cel mai important oraș din județ, este 
un oraș cu care toți, cei care suntem din Prahova, ne mândrim. Cred că traversează o 
perioadă în care dezvoltarea Ploieștiului, în raport cu alte municipii, nu este într-un 
ritm în care ar putea și s-ar cuveni să fie. Și, în condițiile astea, cred că este și datoria 
noastră de a încerca să facem lucruri dezvoltând Ploieștiul. 

În Parcul Municipal Ploiești Vest, dorim să facem un bazin olimpic de înot, 
pentru că este o tradiție în acest oraș, în ceea ce privește înotul. Am avut campion 
mondial de înot, pe Tamara Costache, și toți... Eram copil... După ce a ieșit campioană, 
a fost aplaudată de 20 000 spectatori pe Stadionul Petrolul. Mi-aduc aminte c-am fost 
și eu la meciul acela și chiar... A fost în Australia, record mondial - ceva de genul 
acesta. Avem tradiție. 

Avem posibilitatea să construim un patinoar, care și aici a fost..., am avut 
tradiție și ne dorim să facem asta. 

Avem un proiect care e unic în țară, proiectul pe care noi l-am numit ,,Parcuri 
NOI”, care înseamnă, într-o realitate virtuală, să creezi pe 10 hectare, pe harta 
României, și să poți să te plimbi pe hartă și să vezi cum e la Tulcea, cum e pe Vârful 
Omu, cum e la mănăstirile din vârful Moldovei. Probabil o să atragă foarte mulți copii, 
și din Ploiești și din județele din jur, și nu cred că e un loc mai nimerit sau mai potrivit 
să facem acest Parc, noi, ca unitate de implementare, decât în Ploiești. 
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Avem nemulțumiri, ca oameni care reprezentăm județul din care face și 
Ploieștiul, în ceea ce privește vegetația, stil stepă, din Parcul Municipal Ploiești Vest 
și e normal ca să încercăm, dacă putem, și putem să corectăm asta. Normal că, dacă 
primim Parcul și-l administrăm, paza parcului ne revine nouă și vreau să fie la niște 
cote care să ne reprezinte pe noi: cu camere de luat vederi și cu tot ceea ce înseamnă. 
Și chiar și o zonă unde oamenii când se trezesc, sâmbăta-duminica, ploieștenii, dacă 
vor să meargă cu copiii undeva, nu să-și aleargă doar Mollul sau Zoo de la Bucov, să 
poată să meargă cu încredere și cu dorință în Parcul Municipal Ploiești Vest. Are un 
potențial foarte mare, putem, și pentru asta l-am cerut consilierilor locali de la Ploiești. 

Nu în ultimul rând, pentru că am semnat proiectul acela de parteneriat pentru 
Tranziție justă, nu mi se pare nimic mai potrivit pentru o Tranziție justă decât să creăm 
parcuri industriale noi și să modernizăm parcuri industriale noi. Pentru că, 
proximitatea Bucureștiului, rețeaua de..., autostrada care trece prin sud, toată 
infrastructura pe care o s-o aducem, gazele și toate astea pot să genereze dezvoltare și 
bunăstare, până la urmă, locuitorilor județului. 

Și mai sunt și altele. 
Probabil o să mai am ocazia să vorbesc despre ele și în alte ședințe.  
Acum, revenind la punctul 8, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 
Județean Prahova pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026. 

Vă rog, domnul Apostolache! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Vreau să vă anunț că nu particip la vot și la dezbaterile acestui proiect. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, dragi colegi, în pledoaria pe care ați prezentat-o, sper că 

aveți în vedere, dacă luăm Parcul Municipal Ploiești Vest, și construcția unei săli de 
sport, pentru că avem Clubul care cu onoare ne reprezintă acolo unde joacă. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Așa este. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
În ceea ce privește bugetul, la Anexa 83 - alte cheltuieli de investiții, o să vreau 

să-i adresez o întrebare domnului vicepreședinte... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Apostol sau Tudone? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnului vicepreședinte Tudone. 
La poziția nr. 31 - ,,Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de 

tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate și prin 
redirecționarea circulației rutiere pentru un pasaj subteran în zona centrală a 
municipiului Câmpina”, ați alocat sau ați propus pentru alocare 350 mii...  
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Am înțeles, de fapt, știm că noi am aprobat proiectul respectiv, dar Consiliul 
Local Câmpina nu a aprobat acest lucru. De ce este necesar introducerea pe lista de 
investiții a acestui proiect, pentru că banii pot să meargă în altă parte? 

Mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Dacă îmi permiteți, după cum ați precizat, Consiliul Județean a aprobat 

asocierea cu Consiliul Local, UAT Câmpina, în vederea realizării unui obiectiv de 
investiții. Acea sumă, de 350 mii, este prinsă pentru a fi asigurată demararea 
procedurilor de realizare a unor documentați tehnico-ecomice, în momentul în care se 
va adopta Hotărârea Consiliului local. 

În cazul în care nu se va adopta o Hotărâre a Consiliului local, acei bani vor fi 
redirecționați. 

Nu cred că la începutul anului 2023, când este începutul exercițiului financiar, 
avem necesar într-o altă direcție și nu putem prevede de la început suma necesară 
demarării procedurilor tehnico-economice. Asta nu înseamnă și nu ne poate garanta. 
Din discuțiile pe care le-am avut, urmează să se pună pe ordinea de zi, la Consiliul 
Local în Câmpina, acest proiect. Cum se aprobă proiectul, se semnează acordul de 
parteneriat și se demarează, ca beneficiar Consiliul Județean și aplicant față de 
Câmpina, demararea procedurilor necesare realizării proiectului. Din acest motiv, am 
prins o sumă care s-ar putea să nu fie nici suficientă, dar să avem poziția prinsă pentru 
a demara urgent procedurile necesare. 

 
Dl Rareș Dan Enescu 
Da, vă mulțumesc pentru răspuns. 
De ce nu o sumă mai mică?  
Pentru că anul trecut, când am stabilit bugetul, am avut amendament, 

descărcarea după autostradă, în zona Râfov, dacă vreți, în zona Parcului Industrial de 
la Bărcănești și acolo am prins 100 mii, ulterior s-a dus pe CNI, parcă. De ce nu o 
sumă mai mică? Repet, banii se pot duce, eu știu, în altă parte, într-o zonă unde e 
nevoie.  

 
Dl Dumitru Tudone 
Această sumă a fost apreciată de aparatul de specialitate. Dacă dumneavoastră 

doriți să diminuați suma, de la 350 la 100, spuneți, și în ședința următoare... 

Dl Rareș Dan Enescu 
Repet, nu înțeleg de ce a fost pus pe lista de investiții. Ați explicat, este în 

regulă.  
Să nu credeți că Grupul PSD, PPU-SL nu votează bugetul. Votăm cu mare 

drag, că trebuie votat, dar era o întrebare și mi-ați răspuns.  
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Enescu, nu trebuie votat, merită votat.  
Este lucrul pe care-l așteptăm de la... 
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Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, să se înțeleagă că Grupul nostru este în opoziție la 

Prahova. Nu e la putere, așa cum toată lumea crede, că noi suntem la putere.  
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Doamna Bercea! 
 
Dna Raluca Mihaela Bercea 
Vreau să precizez că la acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Calotă! 
 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, stimați colegi, categoric este de salutat, și îmi fac datoria, 

alături de colegul Viorel Dosaru, să salutăm construcția unui buget atât de 
impresionant din punct de vedere al valorii totale și mai ales al valorii alocate zonei de 
dezvoltare.  

Îmi permit, totuși, să fac următoarele observații, dacă vreți și recomandări și 
sugestii pentru executivul Consiliului Județean.  

Ați menționat obiective de  infrastructură importante și nimeni nu contestă cât 
de important este pentru Prahova, să rezolvăm  deblocaje în infrastructură legate de 
trafic, de aglomerație și implicit dezvoltarea unor zone economice de tip atragere de 
investitor, turism, etc. 

Dar, ieri am votat, în ședința extraordinară, pe repede înainte, Raportul privind 
Planul de acțiune derivat din strategia pentru calitatea aerului în județul Prahova, 
pentru perioada 2019-2023. 2023, se termină anul acesta. Probabil că, se are în vedere, 
pentru perioada următoare, regândirea acestei Strategii, pentru că, și programul de 
investiții, după opinia mea, sigur, pe care astăzi sunt convins, bugetul aferent lui, va fi 
votat de majoritatea consiliilor, trebuie să țină cont de elementele de criză economică, 
energetică, demografică pe care le traversăm. 

Și aici, vă aduc aminte că avem foarte multe parteneriate semnate deja, pentru 
dezvoltarea rețelelor de gaze. Chestiune care, după opinia mea și a altor specialiști, în 
condițiile actuale de criză pe piața gazelor, trebuie regândită. Gazul, ca resursă limitată 
în România, trebuie să aibă destinații foarte bine definite ca eficiență economică. 
Oricum, parteneriatele, multe pe care le-am semnat, trebuie reconsiderate, pentru că 
nu au elemente suficiente pentru a se întâmpla în mandatul actual. 

Doi: elementele legate de sectorul energetic și de criză. Trebuie să încercăm să 
promovăm, să susținem în județ, să ajutăm primăriile, să ajutăm mai mult dezvoltarea 
surselor proprii de energie electrică, formule mixte prin care să-și dezvolte în zona de 
auto-consum, chestiune pe care nu o regăsim, din nefericire. Sigur, că, dacă cineva ar 
pune cap la capăt cele 3 strategii importante pe care le avem, Tranziție justă, Calitatea 
aerului și Dezvoltare durabilă, ar regăsi peste tot această nevoie de dezvoltare la nivel 
local a surselor de producție proprie de energie electrică. Piața de energie electrică și 
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piața de gaze, impun și la nivel județean și la nivel local, regândirea programelor și 
bugetelor de investiții proprii. 

Din punctul acesta de vedere, închei comentariul meu legând-o de ceea ce și 
dumneavoastră ați subliniat în cuvântul de introducere, problema critică, numită 
Ploiești, relația Consiliul Județean - Primăria Ploiești - Consiliul Local Ploiești. 

Domnul președinte, nu trebuie să cădem în capcana în care a căzut domnul 
primar, Volosevici, care a defilat un an de zile cu: ,,Dați-mi CET-ul, că altfel nu o să 
avem căldură în Ploiești”. A picat într-o capcană din care n-o să iasă ușor. 

La fel, n-ar trebui să picăm în capcana cu Parcul: ,,Dați-mi Parcul, pentru a-l 
face bazin olimpic”. 

Îl putem face, dacă există voință și bani, tot printr-un parteneriat pe care până 
la urmă îl pot decide cele 2 consilii deliberative, Județean și Local. 

Problema Ploieștiului este însă gravă...  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Să știți, că am dificultăți de la Ploiești și să accepte ca noi să facem stația de 

epurare de care are nevoie Municipiul de foarte mult timp.  
 
Dl Emil Calotă 
O să ridic public și pe asta, acum. Și dacă tot ați menționat-o, trebuie să o știe 

toată lumea și opinia publică. Municipiul Ploiești, altă dată capitala petrolului și așa 
mai departe, oraș magnet pentru foarte mulți investitori, în momentul acesta nu-și 
epurează apele industriale și apele menajere, și ar trebui să primească zilnic niște 
amenzi considerabile din partea Agenției de Mediu sau Gărzii de Mediu. 

Iar ceea ce am ca informație, că deși Consiliul Județean a semnat, noi am dat 
hotărâri privind parteneriatul, că această stație poate fi preluată de către „Hidro 
Prahova” prin programul pe care l-a semnat, de 650 milioane finanțare, stă pe loc, din 
cauza faptului că primarul Ploieștiului refuză să transfere stația. Este o chestiune 
abominabilă, pe care opinia publică trebuie s-o condamne. 

Dar nu trebuie să ne poticnim în ceea ce, repet, încăpățânarea politică a unui 
ales local o poate transfera către locuitori. 

Ceea ce vreau să spun, e că stația de epurare trebuie să devină o prioritate, așa 
cum ar trebui să devină prioritate, pentru Ploiești și Consiliul Județean, tot în baza unui 
parteneriat, eventual pe noua formulă de Strategie privind calitatea aerului, un nou 
CET dimensionat la nivelul cererii reale de căldură, eventual folosind tehnologiile 
actuale și amplasat undeva mai aproape de Ploiești, nu la 12 kilometri, în comuna 
Brazi. Sigur că preocuparea asta trebuie să însemne următorii 5-6 ani de zile, cu 
speranța ca, până atunci, cazanele și grupul care funcționează în momentul acesta, în 
Termocentrala Brazi, vor rezista. 

Deși, dacă întrebăm inginerii, maiștrii și oameni de specialitate, echipamentele 
din Termocentrala Brazi sunt la limita tehnică de funcționare. 

Închei, spunând doar că Consiliul Județean, în 2023 și în 2024, trebuie să 
trateze municipiul Ploiești cu înțelepciune și nu să se cramponeze într-o dispută 
politică sterilă. Și am toată încrederea că veți înțelege și dumneavoastră și echipa care 
conduce executivul ploieștean, că ploieștenii au nevoie de servicii bune, au nevoie de 
confort, au nevoie de standard de viață și lucrurile acestea nu se pot face fără o 
termoficare de încredere și fără o epurare care să curețe apele orașului de deșeuri. 

Mulțumesc. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
De acord, cam cu tot ce ați spus.  
Încă o dată, e obligația noastră ca legislativ și ca executiv al acestui județ să nu 

neglijăm Ploieștiul. Știți foarte bine, domnul Calotă, sau dacă nu știți, vă anunț în 
premieră că eficiența energetică la Spitalul Municipal, Spitalul Ploieștiului, o va face 
tot Consiliul Județean, tot printr-un proiect aprobat de noi. Deci nu ne dăm în lături de 
la nimic. Palatul Culturii este al ploieștenilor, până la urmă. Toate investițiile pe care 
vrem să le facem în Parc, până la urmă beneficiază de ele..., vor beneficia ploieștenii. 
Am solicitat stația de epurare și extindere de canalizare în cartierul Mitică Apostol din 
Ploiești, că mi se pare totuși fără cuvinte ca, în 2023, să ai cartier în Ploiești, fără 
canalizare. Și atunci, am spus ok, asta trebuie făcută, dar trebuie să vedem, din partea 
domnului primar, seriozitate. 

Dumneavoastră ați fost primar și știți foarte bine că nu poți, în ianuarie, să spui 
că n-ai bani de termie. Asta poți să spui eventual prin septembrie-octombrie, nu acum, 
în ianuarie: ,,Dați-mi bani de termie!”, în loc să te concentrezi să creezi un buget 
echilibrat care să asigure tot ce trebuie pentru ploieșteni. 

Și doi la mână: Să știți că bugetul Ploieștiului, dacă îl analizați, știți foarte bine 
că veniturile proprii ale unui municipiu reședință de județ le depășesc cu mult pe cele 
ale Consiliului Județean. Un Consiliu Județean, care are totuși încă 103 UAT-uri în 
acest județ, cu care trebuie să facă, așa cum ați spus dumneavoastră, parteneriate. 
Suntem hotărâți ca să nu lăsăm Ploieștiul și tot ce ține de noi în ceea ce privește 
dezvoltarea Ploieștiului să facem și chiar facem asta în fiecare zi. 

Mulțumesc.  
Vă rog, dacă mai sunt alte intervenții în ceea ce privește această...? 

 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, dacă-mi permiteți? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Vă rog! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Am de format un amendament. 
În urma discuțiilor cu aparatul de specialitate, care au purtat consultări cu 

partenerii, în 3 proiecte, doresc să formulez un amendament de modificare a titlurilor 
unor proiecte pentru identificarea Județului Prahova în cadrul cererilor de finanțare și 
anume:  

- primul, față de textul original, care..., titulatura era: ,,Crearea unei rute 
profesionale complete pentru învățământul tehnic superior PHICAMP în județul 
Prahova”, identificat în Anexa nr. 83, textul propus spre modificare va fi următorul: 
,,Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum – PH01CAMP”; 

- al doilea titlu, pentru care propun modificarea - ,,Utilizarea microbuzelor mai 
puțin poluante pentru transportul elevilor”, identificat în Anexa nr. 83,  să poarte 
denumirea  ,,MOBILITATE ECO ELEVI”;  

- iar a treia propunere - ,,Dotare cu mobilier, material didactic și echipamente 
digitale a unităților de învățământ”, identificat în Anexa nr. 83, să aibă viitoarea 
denumire - ,,Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH-SMART”.  
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Acest amendament, țin să precizez că a fost comunicat comisiilor de 
specialitate și s-a obținut și avizul din partea comisiilor.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Foarte frumoase denumirile. 
Dumneavoastră le-ați gândit, doamna Vasile? 
Dar de ce ,,Mehedințeanu”? 
 
Dna Anna Maria Vasile 
De la frații Mehedințeanu. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
De ce am spus ,,Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum”? 
Ne spuneți, domnul Apostolache, sau domnul Calotă?  
 
Dl Emil Calotă 
Deci, orașul petrolului, chiar și pentru cei mai nou veniți în județul Prahova, 

deci, dacă nu ar fi intervenit, după opinia mea, politica europeană, care-n momentul 
acesta e destul de contestată,  apropo de Green Deal, apropo de energie verde și așa 
mai departe, și petrolul, ca resursă primară, cea care a definit istoria planetei un secol 
întreg, ar fi rămas de interes, și Ploieștiul poate că ar fi avut niște auspicii mult mai 
solide decât are în momentul acesta când, în general, resursele fosile, petrolul și 
derivatele, sunt date la o parte. 

Ploieștiul este, printre altele, patria petrolului și la momentul la care frații 
Mehedințeanu, aici lângă Ploiești, la Râfov, au făcut prima distilărie, prima rafinărie, 
până la urmă, din care au produs petrol, evident că n-aveau decât 3 trepte de distilare 
și grosul era petrolul lampant, acela folosit pentru iluminatul public, chestiune care s-
a întâmplat în Timișoara, București și apoi în Ploiești. 

Dar din toate punctele de vedere, noi, la Ploiești, am inventat, prin frații 
Mehedințeanu, industria care a făcut, repet, un secol de istorie. Secolul 20 este secolul 
petrolului și luptei pentru resurse, iar, eu, personal am regrete că ceea ce a însemnat 
Ploieștiul, ca inteligență, plecând de la licee, trecând prin institute de cercetare, 
proiectare, rafinării, petrochimie, fabrici de echipamente dedicate acestei industrii, nu 
au fost luate atât de mult în considerare de cei care au guvernat România. Inclusiv, 
dacă vreți, în perioada de după intrarea României în Uniunea Europeană, Ploiești, ca 
vatră a acestei industrii, ar fi trebuit să primească mai mult. Sigur, cetățenii Ploieștiului 
au primit acei 2 ani  pentru reducere de statul de pensie pe poluare istorică generată de 
această industrie. Dar eu susțin în continuare că, prin Consiliul Județean și prin 
Universitatea de Petrol Gaze și mă bucur că Mihai e aici și e prezent și activ și iată 
campusul și altele, Universitatea de Petrol Gaze - Consiliul Județean vor trebui să 
repună importanța istorică din punct de vedere al industriei de petrol a Ploieștiului pe 
harta de interes național și nu numai, dar, Simion Mehedințeanu și fratele său au făcut, 
la Râfov, în 1851...  

Țin minte, că la un congres al petrolului ne-am certat, dacă în Texas sau în 
România sau în Baku, pe vremea aia în Rusia, a fost prima distilărie. Documentele 
arată, incontestabil, că prima a fost aici, lângă Ploiești.  

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumim. Foarte frumos! 
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Și felicitări echipei care a gândit să redenumească proiectul, cu Mehedințeanu, 
în titlu. 

Dacă mai sunt alte intervenții? 
Nu mai sunt.Atunci îmi revine onoarea și plăcerea să supun la vot cel mai mare 

buget... 
Supun la vot amendamentul domnului Tudone, cu redenumirile. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 33 voturi „pentru”. 
(Doamnele consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și Bercea Raluca 

Mihaela și domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian, nu au participat 
la vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Supun la vot, atunci, cel mai mare buget pe care l-a avut Consiliul Județean 

Prahova. Un buget orientat spre dezvoltare, un buget prin care județul nostru intră în 
rândul județelor celor mai puternice din această țară. Puteți să vă uitați, să studiați 
bugetele din celelalte județe. 

Față de multe, bugetul nostru e dublu. Față de multe, bugetul nostru e triplu și 
inferior nu prea e la niciun județ. 

Supun la vot acest buget. 
Voturi împotrivă. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Împotrivă. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Domnul Neagu. 
Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru” și un vot ,,împotrivă” (domnul consilier județean Neagu Mihai Cristian). 
(Doamnele consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și Bercea Raluca 

Mihaela și domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian, nu au participat 
la vot). 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cu un singur vot împotrivă, bugetul a fost aprobat. 
Mulțumesc. 
Trecem la punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de 

burse școlare și a cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de învățământ 
preuniversitar special de stat din județul Prahova pentru anul școlar 2023. 

Dacă sunt observați? 
Practic, mărim bursele de la 200 la 350, nu? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Da. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
De la 200 la 350. Ele nu sunt cât de mari ar trebui să fie.  
Dar măcar încercăm, prin această creștere, cu 75%, să le dăm și noi o mână de 

ajutor familiilor. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării 

unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de 
interes public județean. 

Dacă sunt observații? 
Domnul Enescu! 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, nu e o observație, Grupul nostru, PSD PPU-SL, nu 

participă la vot. 
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mai există...? 
 
Dl Emil Calotă 
Domnul președinte, rugămintea mea, să se afișeze Anexa cu obiectivele cărora 

le este destinat creditul. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
- Pasaj denivelat peste DN 1; 
- Variantă ocolitoare Păulești; 
- Variantă ocolitoare Mizil; 
- Variantă Bănești-Valea Doftanei; 
- Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere 

video a traficului.  
Nu ascund că..., și dacă tot domnul Calotă m-a provocat să citesc astea, nu 

ascund că, având foarte multe proiecte de dezvoltare, din tot ce vedeți acolo, practic o 
parte, cea mai mare parte din banii o să se întoarcă. 

Unul din principalele scopuri ale acestui credit este să putem să realizăm rapid 
toate obiectivele de investiții de care v-am vorbit. 

Să zicem că vine o factură la Mizil. Dacă stăm după Ministerul Dezvoltării, e 
posibil ca Ministerul Dezvoltării să ne-o plătească. Acum, am văzut că plătesc cam la 
3 luni. Dar, cred că o să fie mult mai multe proiecte și s-ar putea să ne ducă din 3 luni, 
în 4 1uni, în 5 luni. Ne dă posibilitatea să plătim constructorul imediat, din credit, și 
să solicităm decontarea de la Ministerul Dezvoltării, să ni se întoarcă banii. Același 
lucru e valabil și la Mizil și la Bănești-Valea Doftanei, la Păulești.  
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Și același lucru e valabil și la gazele de pe Valea Slănicului. Adică pot să 
realizez gazele, să le termin până la sfârșitul anului, când se încheie exercițiul 2023, 
dar pentru asta, dacă stai și plătești la 3, 4, 5 luni, cât decontează POR-ul, atunci e 
posibil să le termini în 2 ani de zile. Acesta ar fi un obiectiv. 

Vrem să terminăm proiectele cât mai repede, pentru că asta înseamnă 
dezvoltarea, asta înseamnă ca locuitorii județului să beneficieze cât mai repede de toate 
aceste proiecte. 

De exemplu, la Mizil, dacă reușim să terminăm rapid centura, primarul din 
Mizil poate să aplice pe un proiect pe fonduri europene, de regenerare urbană. Și poate, 
într-adevăr, tot centrul acela al Mizilului, pe unde e drumul acela național, pe unde 
trec toate tirurile, să capete altă imagine și fiecare proiect de aici din spate are o 
anumită istorie.  

La Păulești, de exemplu, e posibil ca oamenii aceia care stau 40 de minute sau 
mai mult, cât stau ei în trafic, să stea, să mai stea doar 6 luni, 9 luni, până terminăm 
noi proiectul, și după aia... Nu să mai stea 2 ani sau mai știu eu cât. 

Până la urmă, e vorba de respect pentru cetățeni. Și principalul scop al acestui 
credit este rapiditatea în a termina toate proiectele și nu doar astea, pentru că putem pe 
viitor să și rectificăm lista obiectivelor de investiții cu interes public. E mult mai ușor 
să rectific decât să cer completarea creditului. 

La Campusul UPG, pentru că îl văd pe domnul Apostolache acolo, din 
socotelile noastre, avem o parte de co-finanțare destul de mare, 4 milioane euro. 

Cât e valoarea campusului? 
 
Dna Anna Maria Vasile 
22 milioane euro. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
22 milioane euro. 
El arată spectaculos.  
Da, 4 milioane euro, trebuie să le punem din credit. Deocamdată, n-am putut 

să trecem acest obiectiv pe lista de credit, pentru că încă nu sunt finalizate aprobările 
și tot ce avem acolo, dar imediat după ce o să le avem finalizate, va trebui să prindem 
și să prindem și această parte. 

Mai sunt... Și am avut o discuție cu domnul Calotă, și foarte bine a punctat 
dumnealui. Există totuși, într-o perioadă cu energia, cu toate problemele, cu creșterile 
de prețuri, e posibil să mai apară cheltuieli care vor fi necesare... creșteri de prețuri 
care să genereze o contribuție mai mare a Consiliului Județean decât este astăzi, iar eu 
sper ca ele să nu fie mari. Deci, practic, banii aceștia îi luăm ca să terminăm cât mai 
rapid multe proiecte, ca să-i folosim pentru cheltuieli neeligibile. Aceștia nu-s bani pe 
care-i vom cheltui aici. Toți banii pe care îi vedeți acolo... toate proiectele au finanțare 
și banii o să se întoarcă în buget. 

Dacă s-ar întoarce rapid, am putea să dăm banii rapid înapoi, dar, probabil, din 
ei o să mai cheltuim pentru exact ceea ce v-am spus. E un credit care ne ajută să facem 
treburile și să le facem acum, nu să le facem în următorii ani. 

Oamenii, oricum, s-au săturat de așteptare, au așteptat destul de mult anumite 
proiecte pe care le vedeți acolo. De multe s-a vorbit, de multe s-a tot vorbit. Eu cred 
că e un credit care e necesar, ne ajută ca în acești 2 ani pe care îi avem până se termină 
mandatul, să realizăm majoritatea proiectelor de care am vorbit. 
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Corect, domnul Enescu? În ceea ce privește gazele, că e nevoie de gaze pe 
Valea Slănicului și de rapiditate ca să..., chiar dacă domnul Calotă nu este de acord...  

 
Dl Emil Calotă 
Păi mai sunt clienți la prețurile acestea? Cine se mai racordează? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Ați rămâne surprins, să știți. 
Oamenii, totuși, dincolo de lemne, cred că preferă gaze. Noi ne facem datoria. 

Proiectul e pe fonduri europene. Avem și o parte de cofinanțare, dar ne facem datoria. 
Același lucru e valabil și la Bănești-Valea Doftanei, și la centura Vest, peste 

strada Buda și la toate celelalte proiecte.  
Am uitat ceva? 
Rapiditate, creșteri de prețuri, neeligibile - cam asta au fost discuțiile. 
Observații? Nu sunt. 
Supun la vot, atunci, proiectul de hotărâre... 
 
Dl Emil Calotă 
La punctul 5, domnul președinte, putem citi printre rânduri, Campus – UPG, 

da? 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Cine votează împotriva creditului, într-un fel, da, dacă se uită mai de sus, vede 

că votează și împotriva campusului de la UPG, dar asta este decizia fiecăruia, domnul 
Calotă. Nu putem să... 

 
Dl Emil Calotă 
Avem atât de multe piste de biciclete și sisteme inteligente... să nu consumăm... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sunt și ele necesare. Dar totuși, UPG-ul, că tot ați vorbit de Mehedințeanu, 

merită totuși un Campus care să arate într-un fel în care merită să arate Ploieștiul. 
Domnul Apostolache! 

 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Voiam doar să subliniez faptul că totuși avem o listă de investiții în față, care 

nu cuprinde campusul UPG... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Aveți încredere. 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Ceea ce trebuie votat, astăzi, găsim acele obiective pe care le afișați aici.  
Ce discutăm, ulterior, despre Campus și despre finanțarea care se alocă, este 

un alt subiect.  
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Este ok. Nu vă faceți griji. 
Campusul, este pe un drum bun.  
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Bani de cofinanțare găsim și, atunci, în acești 2 ani, o să fie și gata Campusul, 
dacă lucrurile merg așa cum ne dorim și mai ales dacă avem un credit, domnul 
Apostolache, ca să putem să facem plățile rapid către constructorul care va voi și va 
dori să plătească Campusul. Știți foarte bine, constructorii țin destul de mult să 
primească banii destul de repede. Vremurile sunt cum sunt, au salarii, au greutăți și 
atunci dacă primesc banii repede, lucrează și mai repede, dacă primesc și mai repede, 
lucrează și mai repede, și atunci puteți beneficia de facilitățile Campusului mult mai 
repede decât vă așteptați, ca și dumneavoastră, care știu că sunteți un optimist în ceea 
ce privește acest proiect. 

Vă rog, domnul Apostolache! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Voiam doar să amintesc că, în acest mandat, s-a mai contractat un credit și au 

fost discuții și la acel moment, a fost o listă inițială de investiții, acele obiective s-au 
schimbat în timp. La acel moment, am agreat ideea unui credit. Acuma spun că, de 
această dată, atât eu cât și Oana Băzăvan, o să ne abținem. Asta nu înseamnă, încă o 
dată, că nu susținem tot ce înseamnă obiective de investiții. 

Dar aici vorbim de o sumă destul de mare și sigur că nu pun la îndoială 
afirmațiile dumneavoastră în niciun caz, mai ales că avem pe ordinea de zi, astăzi, 
înființarea acestui consorțiu, nu se pune problema, dar, spuneam, s-a aprobat deja în 
acest mandat un credit și apreciez că... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Și eu apreciez că dumneavoastră ați spus că la creditul precedent s-au mai 

schimbat... Exact, da. 
Sunt șanse, urmând același tipar, ca și la creditul acesta să se schimbe și 

Campusul să fie la punctul 6, exact cum a spus domnul Calotă, pe care să-l considerați 
totuși un om cu largă experiență și cu vaste priceperi ale procesului administrativ.  

Acestea fiind spuse... 
Am omis ceva, domnul vicepreședinte? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Nu. 
Aș fi putut sau am putea să-i spunem domnului Apostolache că la un buget 

estimat de peste 1 miliard euro, proiecte atrase, ca să susținem finanțarea acestora, este 
necesară obținerea acestui împrumut în care să asigurăm buffer pentru asigurarea cash 
flow-ului, urmând ca într-o ședință ulterioară, după ce vom aproba SF-ul pentru 
Campus, cu siguranță va fi modificată anexa și introdusă și poziția cu finanțarea 
Campusului. Și atunci să vedem dacă este oportună votarea din partea domnului 
Apostolache. Dar a vrut să spună că e din UPG și se abține, că e conflict de interese. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 

Nu putem să vă lăsăm să vă abțineți, v-ați dat seama. De asta am tot insistat. 
Domnul Apostol, vreți să spuneți...? 
Să știți că a fost cel mai mare suporter al variantei ocolitoare Păulești. Și până 

la urmă, dacă din 40 de minute o să ajungem doar la 15 minute în trafic, un merit foarte 
important, dacă nu cel mai mare, îl are domnul Apostol, dacă tot ați vorbit de centura... 
Da, bineînțeles, cu celebra doamnă Vasile. 
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Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractării unui credit. 

În fapt banii se vor întoarce la Consiliul Județean, plățile din acest credit, și vor 
fi înapoiați băncii. E doar ca să beneficieze locuitorii cât mai repede de toate aceste 
obiective de investiții, inclusiv cei care stau în Campus și care lucrează în zona 
Campusului.  

Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 28 voturi 

„pentru” și 2 ,,abțineriˮ (doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și 
domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 

(Doamnele consilier județean: Gâjman Ioniță Beatrice Alexandra și 
Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni: Ardeleanu Vasile, Enescu Rareș 
Dan, Furtună Bogdan Tiberiu și Pințoiu Alin Valentin, nu au participat la vot). 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Grupul PSD nu a participat la vot. O să vă pârăsc primarilor de pe Valea 

Slănicului sau diseară, la coaliție, vă pârăsc domnului președinte Ciolacu. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Dânșii spun că sunt în opoziție. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sunt în opoziție, la Prahova, și apreciem opoziția, dar e o opoziție 

constructivă... 
S-a aprobat? E ok, doamna secretar? 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Da. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Super. 
Proiectul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal 

DC 1, identificat cu numerele cadastrale 28468 și 27886 în drum județean, în vederea 
prelungirii DJ 205G și introducerea acestuia în domeniul public al Județului Prahova 
- inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 

Observații? 
DJ-ul de la Cornu, nu? 
Nu sunt observați. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 
 

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

 

Dl Iulian Dumitrescu 
Proiectul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de 

transport județean prin curse regulate în județul Prahova - inițiat de domnul Constantin 
Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

Observații? 
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Dna Rodica Mariana Papuc 
Domnul președinte, eu nu particip la vot. 
Mulțumesc. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Sigur. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”. 
(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot). 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Proiectul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico 

economice, faza SF (Studiul de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiție „Centura 
de Est a Municipiului Câmpina”.  

Observații? 
Practic, la Câmpina, cu Centura de Est a Municipiului și dacă Consiliul Local 

Câmpina va aproba parteneriatul cu noi, care înseamnă practic o zonă pietonală în 
centrul Câmpinei, cum e în orice oraș cu tradiție din lumea asta, lucrurile o să arate 
foarte bine pentru municipiul ambițiosului primar, Alin Moldoveanu. 

Observații? 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Proiectul nr. 14 - 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 „Variantă Ocolitoare 
Păulești”.   

 Astăzi, a fost depunerea. Sunt 5 firme care au depus oferte pentru „Varianta 
Ocolitoare Păulești”. 

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 36 voturi 

„pentru”. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Și punctul nr. 15, punctul de suflet al domnului Apostolache și al doamnei 

Vasile. Și datorită titlului, sunt convins că, total, și al domnului Calotă, care ne-a ținut 
o lecție de istorie, pentru care îi mulțumim - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
pregătirii și promovării proiectului „Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum - 
PH01CAMP”.  
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Dna Anna Maria Vasile 
Dacă îmi permiteți? 
Așa este propunerea de proiect, pentru acest Consorțiu, exact cum este pusă pe 

ecran. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
E și valoare mare. Sunt 24 milioane euro. Nu e chiar o sumă mică. 
 
Dna Anna Maria Vasile 
El conține și corpuri de cazare, bază sportivă, activități didactice și 

experimentale, teren de sport... 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Deci rămâne stabilit, domnul Apostolache, vă faceți „mea culpa” când o să 

introducem punctul 5 sau 6? 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Trebuie să anunț, totuși, că nu pot să particip la vot... 

 
Iulian Dumitrescu 
Mulțumim, colegilor de coaliție, la nivel central, și de opoziție, la nivel 

județean. 
Supunem la vot. 
Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi 

„pentru”. 
(Domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian nu a participat la 

vot). 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Trecem la punctul ,,Diverse”. 
Vă rog, domnul Ignat! 
 
Dl Cătălin Adrian Ignat 
Au fost suficiente probleme de mediu discutate în ședința de astăzi. Din păcate, 

trebuie să mai venim și noi cu rubrica ,,Diverse”. 
Poate că mulți, dintre colegii consilieri, știu. Este vorba de o zonă situată în 

orașul Ploiești, din păcate, zona Bereasca, pe strada Drumul Sării, între Complexul 
comercial Gama Center și cimitirul Sf. Antonie cel Mare. Zona respectivă, de vreo 12 
ani, a devenit un fel de spațiu de depozitare a deșeurilor, de toate felurile.  

Bineînțeles, că e ilegal și, din păcate, situația nu a putut fi rezolvată la nivel 
local, de-a lungul acestor ani. Ne vedem nevoiți să facem o interpelare către 
conducerea Gărzii de Mediu, pentru a avea o discuție în cadrul Consiliului, în legătură 
cu această situație și cu măsurile pe vor să le ia și pe care le pot lua pentru... 

Noi avem niște idei, dar vrem să auzim și părerea celor de la Garda de Mediu, 
în legătură cu această situație. 

Vă mulțumesc. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Nu știu cum e procedura? 
Putem să invităm Garda de Mediu la următoarea ședință? 
 
Dna Anna Maria Vasile 
Trebuie făcută sesizare și faceți o întâlnire cu dânșii... 
 
Dl Eugen Ionică 
Cred că trebuie făcută pentru Prefectură. Ei sunt cei care răspund de... 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul președinte, dacă-mi permiteți! 
Este o sesizare publică, făcută de un consilier județean. Se menționează în 

Procesul-verbal al ședinței, fapt pentru care se va transmite automat la Garda de Mediu 
și v-a aduce un punct de vedere la acest punct. 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Dar putem să invităm Garda de Mediu la următoarea ședință... 
 
Dl Dumitru Tudone 
Da. 
   
Dl Iulian Dumitrescu 
...să ne dea un punct de vedere? 
 
Dl Dumitru Tudone 
Negreșit.  
   
Dl Iulian Dumitrescu 
Asta voiam să știu. 
Mulțumesc, domnul Ignat. 
Vă rog, domnul Enescu! 
  
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnilor consilieri, în numele Consiliului de Administrație de la Club Activ 

Prahova Ploiești, vă invităm duminică, la ora 16:00, la Sala Sporturilor Olimpia, unde 
plătim o chirie foarte mare, la meciul cu Brăila. Este un meci important. Echipa ,,Activ 
Prahova-Ploiești”, ne onorează cu un loc II, până acum, și este în obiectivul de 
performanță, pe viitor.  

Vă așteptăm cu drag și vă mulțumesc! 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Și noi așteptăm să promoveze, domnul Enescu. 
Vă rog, domnul Apostolache! 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnul președinte, stimați colegi, încep prin a vă mulțumi, pentru că ați 

acceptat să continuăm și în acest an, parteneriatul cu Universitatea Petrol-Gaze din 
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Ploiești, prin cuprinderea în bugetul județului a sumei necesare pentru susținerea 
Proiectului - ,,Sistem hibrid de eficientizare energetică folosind energia geotermală”. 
Sper, ca cei care se ocupă, din partea Universității, colegii mei, să ducă acest proiect 
la bun sfârșit și să vedem și rezultatele cât mai repede. 

Tot în legătură cu această relație, Universitate - Consiliul Județean, trebuie să 
avem în vedere și hotărârea de astăzi, cu privire la înființarea acestui Cconsorțiu și 
dați-mi voie să îi mulțumesc, în mod special doamnei Anna Maria Vasile, pentru toate 
componentele proiectului... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Să știți că eu am pus-o. 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
...pentru că a ținut seama și a inclus în proiect, atât laboratoare, cât și cantină,     

bază sportivă nouă, un spațiu în care tinerii să se poată relaxa. Și toate aceste lucruri 
vor deveni realitate cât de curând. Și, bineînțeles, prin acest proiect nu facem altceva 
decât să susținem învățământul dual în județul Prahova, un aspect la care ținem cu 
toții, și sper să se dezvolte cât mai mult acest segment. 

Bineînțeles, că nu puteam să ajungem în acest punct, domnul președinte, fără 
implicarea directă a dumneavoastră. Și știu foarte bine ce vorbesc, nu trebuie să-mi 
spuneți dumneavoastră, pentru că mulțumirile erau implicite, discuția este de un an și 
ceva, pe această temă. Am discutat: sunt trei ... acest subiect și, bineînțeles, că s-a ajuns 
în acest punct, în primul rând, datorită implicării noastre. Și vreau să vă mulțumesc, în 
numele întregii comunități academice, pentru deschiderea și pentru colaborarea cu 
Universitatea ploieșteană.  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Chiar am spus că e proiectul de suflet al dumneavoastră și este adevărat că 

dumneavoastră ați venit prima dată cu această idee și am spus că este o idee excelentă 
și dacă putem să o facem, o să facem tot ce ține de noi, să o facem. Și acum, suntem 
în măsură să facem asta. 

 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Așa este. 
Și mă bucur tare mult că s-a dat și o denumire interesantă proiectului. Legăm 

proiectul de numele fraților Mehedințeanu și apreciez foarte mult intervenția domnului 
Calotă. Știam, de altfel, fiind inginer petrolist, că nu are cum să nu prezinte toate 
aspectele legate de... 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Și cum a spus, nu doar ce-a spus. 
 
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Da. Tocmai de aceea mi-am permis să-i dau cuvântul, pentru că știam că 

subliniază foarte bine lucrurile și scoate în evidență tot efortul pe care frații 
Mehedințeanu le-au făcut. 
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Domnul președinte, sigur, începem și cu o parte nu tocmai plăcută, dar trebuie 
să vorbim și despre ea. 

A început un nou an, dar vedem că a început și un nou scandal legat de 
transferul Parcului Municipal Ploiești Vest, din proprietatea publică a Ploieștiului în 
proprietatea publică a Județului Prahova, în vederea realizării unor obiective de 
infrastructură sportivă și nu numai. Nu s-a terminat criza termiei, că a apărut o nouă 
situație încordată între autoritățile județene și cele municipale. Aceste situații 
tensionate nu fac bine autorităților publice din care facem parte, ci, din contră, 
șubrezesc imaginea autorităților publice și bineînțeles, scad încrederea cetățenilor în 
aceste autorități. 

Este nevoie de dialog instituțional, este nevoie de comunicare publică mult mai 
eficientă și, bineînțeles, de renunțarea la orgolii. Vedem cum o intenție bună, realizarea 
unui Bazin olimpic sau a unei Săli polivalente sau, așa cum s-a subliniat aici, a unui 
patinoar, ajunge să trezească foarte multă emoție, negativă, din simplul fapt că nu se 
poate realiza un dialog instituțional între primarul Ploieștiului și autoritatea județeană. 

Ploieștenii, nu mai suportă tensiunea din spațiul public. Au fost chinuiți destul 
de pandemie, de război, de criza apei calde și căldurii, de criza gunoiului, etc. De 
aceea, vă invit, domnul președinte, să vă gândiți la un parteneriat Județ - Ploiești, 
pentru refacerea Bazinului Vega. Iar pentru Sala Polivalentă și alte obiective de 
infrastructură, pe care dorim, ca autorități județene, să le realizăm pentru ploieșteni, să 
avem în vedere terenul Unităților militare dezafectate, de pe Torcători.  

Totodată, domnul președinte, vă invit să de concentrăm și mai mult pe domenii 
care intră în competența Consiliului județean, astfel încât să creștem calitatea 
serviciilor publice de interes județean, ca de exemplu: transportul public județean de 
persoane, furnizarea apei potabile și colectarea apelor uzate, sănătate, să modernizăm 
și să extindem rețeaua de drumuri județene, să susținem activitatea Centrului Județean 
de Excelență și să inițiem proiecte pentru restaurarea și punerea în valoare a diferitelor 
monumente istorice cuprinse în Strategia de dezvoltare durabilă a județului, ca de 
exemplu -  Conacul Nicolau, de la Brazi, sau Hanul Roșu, de la Gura Vitioarei. 

În final, țin să vă mulțumesc, domnul președinte, pentru atragerea de fonduri 
extrabugetare, sponsorizări, pentru modernizarea Spitalului Județean de Urgență și vă 
invit, în același timp, să încercați să aduceți laolaltă: reprezentanții tuturor Spitalelor 
din Județul Prahova, autoritățile locale de care aparțin aceste Spitale, Casa de Asigurări 
de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Instituția Prefectului, pentru a gândi 
împreună o strategie de reducere a presiunii pe Spitalul Județean de Urgență. 

Vă mulțumesc foarte mult. 
  

Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc. 
Să știți că noi vrem să facem în Parc, obiective. Comod ar fi să nu facem. Să 

nu credeți că dacă vrei să realizezi ceea ce am spus, în Parc, nu înseamnă foarte multă 
muncă pentru un personal care are mult de muncă și atunci, și resurse, ar fi poate mai 
simplu, dar nu este corect pentru ploieșteni. Și atunci, nu cred că se supără ploieștenii 
dacă le facem. Ploieștenii ar trebui să se supere dacă nu le facem. La ora asta, nu văd 
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de ce s-ar supăra că vrem să le facem. Dar, dacă primarul are de gând să le facă, atunci, 
oricând am putea să îl lăsăm să facă.  

Dar dacă vreți să vedeți cât s-a alocat la Parcul Municipal Ploiești Vest, s-a 
alocat un milion lei, din bugetul acesta. Și atunci, cu un milion de lei o să arate ca 
limita dintre Mali, și nu știu ce e mai jos, zona sub sahariană. 

Și c-ați vorbit de firme, într-un fel, ajunge și cu... 
Orice firmă care vrea să ajute județul, în loc ducă să ajute la Spital  sau în alte 

părți, toți vor să planteze copaci. Unde? La Parcul Municipal Ploiești Vest. Domnule, 
mai lăsați-ne cu copaci la Parcul Municipal Ploiești Vest, că îi plantează ala-n dala, 
acolo, și tot așa arată. Până la urmă, toate firmele astea puternice care sunt în județul 
Prahova ar trebui să vadă dacă e nevoie: pe zona sportivă, pe zona de Spital, pe zona 
de sănătate, pe zona de școli. Nu toată lumea a plantat copaci. O fi nevoie și de copaci 
de plantat, dar cred că o să ne angajăm să plantăm o dată 100 de hectare, ca să nu mai 
aud toate firmele de aici că vor toată ziua să planteze copaci. E ok, dar noi vrem să 
facem niște investiții la Parcul Municipal Ploiești Vest și chiar dacă nu e simplu ce 
vrem să facem, și nu e nici confortabil, nu pot să mă duc să fac Parcul pe realitate 
digitală, sau să cumpăr un teren, sau să-l fac pe la Bărcănești. E ok, Bărcănești, dar e 
mult mai ok pentru Ploieșteni.  

Vă rog! 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnul președinte, v-am dat soluții alternative, tocmai pentru a evita această 

discuție interminabilă, pentru că ea nu se va opri aici. Fiecare ne dorim să se întâmple 
ceva bun în municipiul Ploiești și sportivii și înotătorii noștri, care merg la Izvorani și 
în alte părți în loc să se antreneze în municipiu, e clar că așteaptă un bazin de înot.  

De asemenea, tot ce înseamnă partea aceasta de Sală Polivalentă și alte 
obiective de acest gen... De aceea, v-am vorbit de Bazinul Vega, pentru că vorbeați de 
tradiție. Da, este o tradiție, și în acea zonă ar trebui să se refacă bazinul respectiv. În 
același timp, v-am dat un exemplu de alt teren care se află în mijlocul Ploieștiului și ar 
trebui purtată o discuție pe acest subiect, pentru că sunt foarte mulți părinți care ar 
agrea ca astfel de obiective să fie mai degrabă în oraș, decât la periferia orașului.  

Pe de altă parte, să nu uităm un lucru, tocmai în logica amintită, mare parte din 
terenul de acolo, care ar veni către județ, este teren extravilan. El trebuie trecut în 
intravilan, pentru că vorbim aici de construcții, după care trebuie făcut un PUZ, Plan 
Urbanistic Zonal. Asta înseamnă că trebuie din nou să mergeți la Primăria Ploiești și 
să rezolvați toate aceste chestiuni. Deja au fost discuții pe zona de patrimoniu. Un om 
a plecat din funcție, pentru că nu știu pe cine a deranjat. Probabil și cei de la Urbanism 
vor trebui să plece din funcție, pentru că se vor întâmpla anumite lucruri și pe acolo. 
De aceea, spuneam că, în opinia mea, este important să avem totuși o variantă de 
rezervă, pentru că, sigur, timpul trece, și dacă lucrurile trenează, Ploieștenii nu o să 
beneficieze de aceste obiective. Nicidecum nu am spus că ele nu trebuie realizate. Am 
venit doar și am subliniat faptul că pot să apară în continuare dificultăți cu punerea în 
aplicare a acestui proiect. 

Vă mulțumesc. 
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Dl Iulian Dumitrescu 
Doar ca să trag o concluzie, nu o să permit nimănui să se opună progresului, în 

ceea ce privește..., inclusiv primarului din Ploiești. 
 
Dl Mihai Cristian Neagu 
Domnul președinte, intervin și eu pe subiectul acesta, pentru că îmi este foarte 

greu să înțeleg toate explicațiile pe care vă chinuiți să le dați. Mi se pare foarte greu să 
înțeleg cum...  
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Ori vorbiți civilizat...  
Dumneavoastră, nu uitați că n-ați votat nici bugetul acesta de dezvoltare... 
Ar fi interesant, totuși...  

 
 Dl Mihai Cristian Neagu 
 Eu nu comentez... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nu e nevoie să mă întrerupeți, dar asta cu ,,chinuitul”, mă face să vă tai 
microfonul...  
 Suntem la ,,Diverse” și sincer nici nu vă auzim bine. Sunteți online și vă mai 
așteptăm și în sală și nu are rost să stricați o ședință care a mers așa frumos, domnul 
Neagu. 
 În concluzie, declar închisă ședința. 
 Vă mulțumesc, dragi colegi și vă doresc tuturor o zi bună! 
 La revedere! 
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