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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 15 martie 2023, ora 16,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 279 din 
14.03.2023, 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: Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu Adrian, 
Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin 
Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, 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, Niculcea Nicolae, 
Papuc Rodica-Mariana, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, 
Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel.  

Au lipsit, doamna consilier județean Băzăvan Ionela-Daniela și domnii consilieri 
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, 
Dosaru Viorel, Neagu Mihai-Cristian și Petrache Adrian, fără respectarea 
prevederilor art. 137 alin (5), coroborat cu art. 180 alin (3) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova, au participat: 
dna Anna Maria Vasile, administratorul public al Județului Prahova; dna Maria 
Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Daniel Minculescu, directorul 
executiv al Direcției tehnice; dl Alexandru Andron, șeful Serviciului transport din 
cadrul Direcției Servicii și achiziții publice; dl Florin Marius Atanasiu, șeful 
Serviciului proiecte cu finanțare externă din cadrul Direcției proiecte cu finanțare 
externă, dna Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului 
județean Prahova și domnul Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Județean de 
Urgență „Constantin Andreoiu Ploiești”. 
 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 
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consilierii județeni: Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu Adrian, Calotă Emil, 
Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-
Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, 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, Niculcea Nicolae, Papuc 
Rodica-Mariana, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, 
Tudoran Lorin-Gabriel și Țaga Gabriel. 

 
X 

X                X 
 

Dl Dumitru Tudone 
Suntem statutari. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi!  
Domnul Tudone, vă rog să prezentați dumneavoastră ședința. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumesc, domnul președinte. 
Începem ședința prin supunerea la vot a ordinii de zi.  
Supun la vot ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi „pentru”, 
cu următoarea ordine de zi: 
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și 
a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 
2023 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu unele localități 
din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2023 
în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  3. 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. 
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei 
finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes 
public județean, finanțate din fonduri externe - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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  5. Proiect de hotărâre privind exprimarea intenției Consiliului Județean 
Prahova, în numele Județului Prahova privind inițierea demersurilor de implementare 
a proiectelor de infrastructură feroviară, cu finanțare din fonduri europene în cadrul 
Programului Transport 2021-2027 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
Ploiești Industrial Parc S.A. vederea numirii membrilor în consiliul de administrație 
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 7. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Județului 
Prahova - inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

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

Dl Dumitru Tudone 
Ordinea de zi a fost aprobată. 
Trecem la parcurgerea ei. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul președinte, o secundă! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Da.  
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Grupul PSD PPU, nu participă la vot la proiectele nr. 3 și nr. 4, iar eu, personal, 

nu particip la vot și la punctul nr. 6, cel cu Parcul Industrial. 
Vă rog să se consemneze în Procesul-verbal și vă mulțumesc. 
 
Dna Elena Iuliana Dosaru 
Domnul președinte, dacă am început cu neparticipările, nici eu nu particip la 

punctele nr. 1 și nr. 2. 
 
Dna Rodica Mariana Papuc 
Domnul președinte, nu particip la proiectul nr. 7 și nici la amendament. 
Mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Alte discuții? 
Dacă nu mai sunt, dăm citire primului proiect - Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub 
autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2023. 

Aviz de la Comisiile de specialitate. 
Dacă sunt discuții? 
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Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 1. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumesc. 
Punctul nr. 1 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu 

unele localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova 
pe anul 2023 în vederea realizării unor obiective de interes public. 

În urma solicitării primite din partea unor UAT-uri, Consiliul județean a înaintat, 
prin executiv, acest proiect de hotărâre, în vederea asigurării finalizării unor proiecte 
de interes local ale UAT-urilor care fac parte din anexă, respectiv: Câmpina, 
Comarnic, Adunați, Cornu, Dumbrăvești, Valea Călugărească.  

Aviz Comisiile de specialitate. 
Nu sunt amendamente. 
Dacă sunt discuții? 
Vă rog! 
 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Grupul consilierilor USR va vota acest proiect de hotărâre, pentru că vine în 

sprijinul dezvoltării localităților, dar avem o solicitare specială. Ținând cont că în cel 
puțin două cazuri, Cornu și Comarnic, se știa din septembrie 2022 de această 
cofinanțare, următoarele solicitări să le depună mai devreme către conducerea 
Consiliului județean. 

Mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumim. 
Supun la vot punctul nr. 2 de pe ordinea de zi. 
Voturi împotrivă? Abțineri? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana nu a participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a fost aprobat. 
 
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela participă la lucrările 

ședinței Consiliului județean). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor 
obiective de investiții de interes public județean. 
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Țin să precizez, punctele nr. 3 și nr. 4 de pe ordinea de zi, reprezintă o splitare a 
hotărârii aprobate anterior. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții CNAIR, ni s-
a solicitat să avem hotărâri distincte, pentru proiectele ce fac obiectul finanțării locale 
sau din buget național și proiectele care fac obiectul finanțării din proiectele 
europene.  

În acest sens, am inițiat două proiecte de hotărâri și le vom discuta pe parcursul 
ședinței. 

Proiectul de la punctul 3, după cum v-am spus - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru 
realizarea unor obiective de investiții de interes public județean. Este vorba de 
obiectivele care sunt finanțate din fonduri naționale și fonduri proprii.  

Sunt avize de la Comisiile de specialitate.  
Nu sunt amendamente.  
Supun la vot punctul nr. 3 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 25 voturi „pentru”. 
(Doamnele consilier județean: Gâjman Ioniță Beatrice Alexandra și Sfîrloagă 

Ludmila și domnii consilieri județeni: Enescu Rareș Dan, Furtună Bogdan Tiberiu 
și Pințoiu Alin Valentin nu au participat la vot). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat. 
Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor 
obiective de investiții de interes public județean, finanțate din fonduri externe. 

Sunt avize de la Comisiile de specialitate. Nu sunt amendamente. 
Supun la vot punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 25 voturi „pentru”. 
(Doamnele consilier județean: Gâjman Ioniță Beatrice Alexandra și Sfîrloagă 

Ludmila și domnii consilieri județeni: Enescu Rareș Dan, Furtună Bogdan Tiberiu 
și Pințoiu Alin Valentin nu au participat la vot). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumesc. Proiectul a trecut. 
Punctul nr. 4 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind exprimarea 

intenției Consiliului Județean Prahova, în numele Județului Prahova privind inițierea 
demersurilor de implementare a proiectelor de infrastructură feroviară, cu finanțare 
din fonduri europene în cadrul Programului Transport 2021-2027. 

Aviz de la Comisiile de specialitate.  
Nu sunt amendamente. 
Doamna administrator, dacă puteți să faceți, pe scurt, o prezentare? 
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Dna Anna Maria Vasile 
Deci, în acest moment, s-a dat o Hotărâre de Guvern prin care s-a aprobat ca 

UAT-urile să poată să repare gările pe care le au pe raza acestora. 
Noi am avut, anterior, un Protocol semnat cu cei de la Infrastructură CFR, pentru 

a depune aceste proiecte la nivel de POIM. Însă, această Ordonanță s-a aprobat acum. 
Și acum, nu mai există șansa de a putea finanța aceste proiecte din POIM, ci din POS-
ul de transport. 

Drept pentru care, va trebui să facem aceste modificări. În acest moment, există 
4 gări, care sunt pe lista lor, care ne pot fi predate și pe care noi vrem să le preluăm 
și să le modernizăm cu fonduri din POS-ul pe transport. 

Mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumesc și eu de prezentare. 
Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi „pentru”. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 5 a fost aprobat. 
Proiectul nr. 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. în vederea numirii membrilor 
în consiliul de administrație. 

În urma finalizării procedurii, trebuie împuterniciți reprezentanții județului în 
AGA, pentru a putea aproba rezultatul procedurii efectuate de către prestatorul extern.  

Aviz de la Comisiile de specialitate, există. 
Nu sunt amendamente. Supun la vot punctul nr. 6 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi „pentru”. 
(Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan nu a participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 6 a fost aprobat. 
Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind organizarea 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza 
administrativ-teritorială a Județului Prahova. 

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, reprezintă organizarea serviciului public 
județean de transport de persoane, conform legislației în vigoare. 

A parcurs o nouă perioadă de transparență, după toate recomandările primite și 
din partea ANAP. 
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În urma acestei proceduri noi de transparență, s-a finalizat acest Proiect de 
hotărâre.  

Avize de la Comisiile de specialitate. 
Dau citire primului amendament, al domnului Cristian Apostol. 
Amendamentul formulat de domnul vicepreședinte, Apostol Constantin 

Cristian:  
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean, art. 28 alin 16 - Nota, va avea 

următorul cuprins: ,,În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu 
dizabilități, Operatorul/Operatorii are/au următoarele obligații în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

a. toate mijloacele de transport în comun cu care se prezintă la licitație și mai 
apoi cu care va opera în cadrul prezentului contract să fie echipate pentru a 
răspunde nevoilor persoanelor cu handicap, inclusiv cu dotarea acestora cu 
sisteme de avertizare audio și video, dacă aceste autovehicule nu au mai fost 
folosite în cadrul programului de transport județean din județul Prahova în 
perioada 2013-2023. 

b. toate mijloacele de transport în comun cu care se prezintă la licitație și mai 
apoi cu care va opera în cadrul prezentului contract să fie adaptate pentru a 
răspunde nevoilor persoanelor cu handicap, inclusiv cu dotarea acestora cu 
sisteme de avertizare audio și video, dacă aceste autovehicule au mai fost 
folosite în cadrul programului de transport județean din județul Prahova în 
perioada 2013-2023, într-un termen de maxim 6 luni de la data semnării 
contractului de delegare. 

Al doilea amendament, vizează aceeași Notă de la art. 28. Este formulat de 
domnul consilier județean Rareș Enescu și de doamna consilier județean Ludmila 
Sfîrloagă.  

Vă prezint și acest amendament:  
Eliminarea notei după art. 28 din Regulament - ,,Toate mijloacele de transport 

în comun folosite în prestarea serviciului de transport călători echipate/adaptate cu 
echipamente speciale în vederea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități 
locomotorii”. 

În esență: 
- amendamentul domnului vicepreședinte Cristian Apostol, susține dotarea 

tuturor mijloacelor de transport ca să fie echipate cu rampe de acces a persoanelor cu 
dizabilități. 

- amendamentul formulat de domnului Rareș Enescu și de doamnei Ludmila 
Sfîrloagă, solicită eliminarea acestei cerințe care să asigure accesul persoanelor cu 
dizabilități, care este prevăzut de Legea nr. 448/2006. 

Domnul vicepreședinte, susțineți-vă amendamentul, după care o să dau cuvântul 
și celorlalți să-și susțină amendamentul. 

 
Dl Constantin Cristian Apostol 
Legea nr. 448/2006 este foarte clară în această privință și spune clar că 

autoritatea trebuie să facă tot ceea ce este posibil ca toate aceste mijloace de transport 
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să dețină aceste rampe sau alte mijloace, să fie adaptate autovehiculele pentru 
persoanele cu dizabilități.  

Mai mult decât atât, vă informez că în Dosarul 897/115/2019, Consiliul județean 
a pierdut pe o astfel de speță și a fost obligat la despăgubiri. Și vă spun pe scurt. 
Instanța a dispus: ,,Obligă pe pârâtul Consiliu Județean Prahova să ia măsurile 
specifice în vederea dotării cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap a 
mijloacelor de transport public județean de persoane”.  

Deci este o discuție foarte clară, Autoritatea de Transport Județeană, trebuie să 
ia măsuri pentru a dota toate autovehiculele cu rampă de acces sau alte mijloace 
adaptate pentru persoanele cu dizabilități.  

Din acest punct de vedere, am susținut acest amendament, care impune 
obligativitatea autovehiculelor din transportul județean pentru a fi dotate sau echipate 
cu astfel de sisteme.  

 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumim, domnul vicepreședinte. 
Dau cuvântul persoanelor care au formulat cel de-al doilea amendament, dacă 

vor să-l prezinte. 
Doamna Sfîrloagă sau domnul Enescu? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
O să iau eu cuvântul, pentru început, domnul președinte de ședință. 
Amendamentul nostru nu are legătură și nu are treabă cu amendamentul propus 

de domnul vicepreședinte Apostol.  
Pentru că am pus acolo justificarea, răspunsul RAR-ului către Federația de 

Transport, Asociația respectivă cu transportatorii, o specificație clară. Nota, care 
vrem să dispară din Regulament, face referire la sfârșitul art. 28, după fiecare lot în 
parte de program de transport. 

Dar nu are treabă una cu alta, din ce vorbim. 
Pentru detalii, cred că poate să spună și colega mea, doamna Ludmila Sfîrloagă. 
Dacă amendamentul nostru nu trece în formula asta, având în vedere faptul că 

din materialele prezentate, domnul vicepreședinte Apostol a spus că este ceva eronat 
trecut în Regulament, deja, și nouă ni s-a prezentat ceva eronat, ne aflăm în situația 
în care, probabil, la un moment dat, dacă cineva contestă, să se reia această procedură 
de modificare. Adică, trebuie să ținem cont de toate elementele.  

Ce să înțeleg? Că aparatul de specialitate, dumneavoastră, ne-ați comunicat niște 
documente care nu sunt reale așa cum trebuie să fie.  

Dacă nu trece amendamentul nostru, Grupul PSD PPU, va fi împotriva acestui 
punct de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc, domnul președinte de ședință. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumesc. 
Doamna Sfîrloagă? 
 
Dna Ludmila Sfîrloagă 
Bună ziua, domnul vicepreședinte. 
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Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu. Nu mai adăugăm nimic.  
Mulțumesc. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Mulțumim. 
Am și eu de precizat un singur aspect. 
În amendamentul formulat de domnul Enescu și de doamna Sfîrloagă, se 

precizează motivația: ,,dezacord cu prevederile contractului de delegare cadru 
aprobat de Ordinul ANRSC nr. 131/2019”. 

Eu nu știu, personal, din experiența mea, ca un ordin ANRSC să fie mai puternic 
decât o lege.  

Din punct de vedere juridic, legea, are cea mai mare forță în clasificarea actelor 
juridice. Ori un ordin ANRSC care să schimbe prevederile unei legi și o obligativitate, 
mai mult decât atât, având în vedere faptul că, Consiliul județean a fost obligat de 
către instanță, printr-o hotărâre judecătorească să respecte dreptul persoanelor cu 
dizabilități, din punctul meu de vedere, cred că nu există loc de interpretare, dar 
fiecare va vota cum consideră că este corect. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 
Domnul vicepreședinte, am un singur lucru de adăugat. Să nu se înțeleagă din 

acest amendament că suntem împotriva drepturilor persoanelor cu dizabilități, dar 
având în vedere poziția oficială a unei instituții a Statului român, și aici mă refer la 
Registrul Auto Român, care este responsabil de starea tehnică a autovehiculelor, într-
adevăr ar trebui să ne gândim la toate aspectele acestei probleme și la faptul că poate 
nu există o legislație unitară în acest sens. De aceea, poate avem puncte de vedere 
divergente, dar fiecare se gândește și se apleacă asupra unui text de lege și după cum 
de dăm seama, câteodată sunt prea multe legi care reglementează același lucru. 

Deci noi nu suntem împotrivă. Dimpotrivă, dorim să ajutăm, dar lucrurile, 
probabil, trebuie să fie văzute dintr-o singură perspectivă unitară. 

Vă mulțumesc. 
 

Dl Dumitru Tudone 
De acord cu dumneavoastră, dar nu cred că ar trebui să avem în vedere starea 

tehnică a autovehiculelor cu care participă viitorii participanți la licitație, ci trebuie 
să avem în vedere respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prevăzute de o 
lege. Și eu cred că Parlamentul României este cea mai mare instituție din țară, față de 
ANRSC, nu se pune în discuție... sau ce instituție ați invocat dumneavoastră.  

Dar nu are rost să mai discutăm în contradictoriu.  
Supunem la vot amendamentele care au fost formulate. 
Amendamentul nr. 1 – formulat de domnul vicepreședinte Apostol. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 24 voturi ,,pentru” și 5 voturi ,,împotrivă” (doamnele consilier județean 
Gâjman Ioniță Beatrice Alexandra și Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri 
județeni: Enescu Rareș Dan, Furtună Bogdan Tiberiu și Pințoiu Alin Valentin).  

(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot.) 
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Dl Dumitru Tudone 
Amendamentul nr. 1 a fost aprobat. 
Având în vedere că amendamentul celălalt vizează aceeași notă, întreb 

secretariatul dacă mai este necesară supunerea la vot. 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Domnul vicepreședinte, nu vizează aceeași notă. Să fim clari. Dumneavoastră 

ați prezentat ceva, iar noi altceva.  
Vă mulțumesc. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Bun. 
La solicitarea dumneavoastră, chiar dacă este... o să supun la vot amendamentul 

nr. 2. 
Cine este pentru? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Grupul nostru este ,,pentru”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Abțineri? Împotrivă?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova nu au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 5 voturi ,,pentru” (doamnele consilier județean Gâjman Ioniță Beatrice 
Alexandra și Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni: Enescu Rareș Dan, 
Furtună Bogdan Tiberiu și Pințoiu Alin Valentin) și 24 voturi ,,împotrivă” (domnul 
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone 
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean 
Prahova și următorii consilieri județeni: Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu 
Silviu Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac 
Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dragna Florina 
Alina, Dumitrașcu Sorin, Godeanu Mihaela Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, 
Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Matache Dumitru-Dan, 
Măruntu Nicolae, Niculcea Nicolae, Samoilă Nicolae, Tudoran Lorin-Gabriel și 
Țaga Gabriel).  

(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot.) 
 
Dl Dumitru Tudone 
Deci în urma supunerii la vot a celor două amendamente: 
- amendamentul nr. 1 a fost aprobat; amendamentul nr. 2 a fost respins, cu 

voturile consemnate de către secretariat.  
Amendamentul 2 a avut „pentru” grupul PSD PPU-SL și restul participanților 

„împotrivă” și amendamentul 1, voturi „împotrivă” Grupul PSD PPU-SL și restul 
grupurilor favorabil. 
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Având în vedere că a fost aprobat amendamentul nr. 1, supun la vot Proiectul nr. 
7 de hotărâre, cu amendamentul nr. 1 inclus.  

Cine este împotrivă? 
 
Dl Rareș Dan Enescu 
Grupul nostru este ,,împotrivă”.  
 
Dl Dumitru Tudone 
Grupul PSD PPU-SL. 
Abțineri? 

 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 24 voturi „pentru” 

și 5 voturi ,,împotrivă” (doamnele consilier județean Gâjman Ioniță Beatrice 
Alexandra și Sfîrloagă Ludmila și domnii consilieri județeni: Enescu Rareș Dan, 
Furtună Bogdan Tiberiu și Pințoiu Alin Valentin).  

(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana nu a participat la vot.) 
 
Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 7 a fost aprobat, mai puțin voturile Grupului PSD PPU-SL și ale 

celor care nu au participat. 
Declar închisă ședința. 
Vă mulțumesc pentru participare. 
 

 
 
 

PREȘEDINTE,                                              p. SECRETAR GENERAL, 
          Iulian Dumitrescu                                             DIRECTOR EXECUTIV,  
                                                                                          Alina Georgiana Tincă                                                                                 
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