ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 12 septembrie 2017, ora 12,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 319 din
08.09.2017 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 32
de consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătraşcu Vasile, Ardeleanu Georgiana
Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, Dumitru Mihaela
Carmen, Gâlcă Adrian, Enescu Rareş Dan, Ilie Mihai-Viorel, Ionică Adrian, Ionică
Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meşca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe,
Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Niţă Cătălin
Răzvan, Papuc Rodica-Mariana, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian,
Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Stoian Sorin George, Toma
Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: David Simona, Dumitru Cristian,
Soiu Mihail-Iulian şi Viter David-Andrei.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul judeţean Prahova;
dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi
administraţie publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei
economice; dl Corneliu Adrian Ioniţă, directorul general al Direcţiei generale
tehnice şi patrimoniu; dna Cristina Mogoş, șeful Serviciului planificare teritoriu,
urbanism şi cadastru - Arhitect șef; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv
adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Elena Ion, şeful Serviciului
resurse umane; dl Alexandru Andron, şeful Serviciului transport din cadrul
Direcției servicii și achiziții publice şi reprezentanţii presei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc foarte mult că aţi dat curs invitaţiei.
Avem 4 absenţi. Prezenţi pentru această şedinţă sunt 33.
Să ne ridicăm pentru Imnul de stat!
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc foarte mult, în primul rând pentru prezenţă.
Pentru această şedinţă extraordinară au fost câteva puncte care nu mai
puteau fi amânate şi pentru că îmi dau seama că timpul este preţios... Dacă sunt
probleme pe ordinea de zi aşa cum v-a fost transmisă, cu cele şapte puncte. Dacă
nu, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 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
2017 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 137/2017 privind asocierea județului Prahova cu
localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe
anul 2017 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul județului
Prahova pe anul 2017 în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru
investiția “Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea,
Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul
Slănic” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea obiectivului ”Îmbrăcăminte
bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740 - km 9+000, județul Prahova”, în
completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a
II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu
modificările și completările ulterioare - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea obiectivului ”Îmbrăcăminte
bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet-Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova”,
în completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa
a II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu
modificările și completările ulterioare - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat
pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile în județul Prahova în cadrul
Stației de Sortare Boldești Scăeni - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de
reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea ,,Plopeni Industrial Parc” S.A. a doamnei consilier județean Dumitru
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Mihaela Carmen și desemnarea unei alte persoane în această calitate - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Primul punct pe ordinea de zi este - Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub
autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2017.
Sunt foarte puţine modificările.
Doamna Dovîncă, în ce constau? În linii mari. Sunt patru modificări din
ce ştiam eu şi am un amendament.
Vă rog!
Dna. Maria Dovîncă
În primul rând sunt redistribuiri de la capitolul de reparaţii de drumuri,
400 mii, care merg către o lucrare de realizare Studiu de Fezabilitate pentru Zona
Slănic -Vărbilău. Este vorba de un SF pentru alimentarea cu gaze.
Dl. Bogdan Andrei Toader
O să gasiţi proiectul la numărul 3, pentru reţeaua de distribuţie de gaze,
pentru Zona de nord a judeţului, de la Dumbrăveşti până la Slănic. În principiu…
Dna. Maria Dovîncă
Ordonator de credite Vărbilău.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Exact. Liderul asocierii, formată din aceste localităţi, este primăria
Vărbilău.
Dna. Maria Dovîncă
Da. O altă sumă, este vorba de 200 mii care merg către Direcţia de
Plante, pentru realizarea unor lucrări de reparaţii drumuri.
Dl. Bogdan Andrei Toader
În principal ar fi vorba de consolele de la sensul giratoriu de la Shopping
City. Acolo avizul C.N.A.D.N.R. a impus anumite condiţii. Nu a acceptat varianta
noastră iniţială cu semnalizare laterală. Au vrut console la fel ca şi la autostradă.
Deci şi acestea ne vor costa 150 mii, estimativ.
Dna. Maria Dovîncă
Este vorba despre o solicitare de rectificare a bugetului de la Muzeul de
Ştiinţele Naturii. Este vorba de încasarea unei sponsorizări de la OMV Petrom.
Suma este de 31,50 mii.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Pentru un eveniment la care cred că aţi fost invitaţi la Muzeul Petrolului.
Dna. Maria Dovîncă
Şi în rest sunt solicitări pentru redistribuire de fonduri între capitole, atât
la bunuri şi servicii cât şi la obiectivele de investiţii, atât în bugetul propriu cât şi la
Spitalul de Obstetrică Ginecologie. În mare, cam acestea sunt.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înțeles și aș mai avea eu un amendament la acest proiect.
Având în vedere necesitatea inițierii procedurii de achiziție publică
pentru serviciul de consultanță, asistență, reprezentare și de cadastru pentru
exproprierile imobilelor necesare pentru investiția pe fonduri europene în ceea ce
privește Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul
Prahova - DJ720 și Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional Tronsonul - DJ102K, DJ102D, DJ100C, am avea următoarea rugăminte: vă
propunem introducerea unei poziții noi la Capitolul 84.2 și anume „Servicii de
consultanță, de asistență, reprezentare și de cadastru pentru dobândirea prin
expropriere a imobilelor necesare pentru realizarea acestor obiective”, să
suplimentăm suma cu 55 mii lei. Domnul Ioniță, este corect?
Dl. Corneliu Adrian Ioniță
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Valoarea totală devenind 384 mii lei cu TVA, cu tot, sumă care va fi
obținută prin redistribuire de la alte obiective. Dar, acest proiect este unul destul de
important, deja am dat drumul la procedură și Direcția tehnică, prin domnul Ioniță,
a propus această suplimentare de 55 mii lei să ne asigurăm că avem fondurile
necesare pentru aceste servicii de consultanță, pentru că ne dorim cât mai repede să
le efectuăm, astfel încât să ne încadrăm în termenele propuse în cadrul proiectului.
Ați înțeles în mare parte în ceea ce constă rectificarea bugetară, nu este
una de anvergură, dar sunt sume necesare pentru derularea unor proiecte pe care le
avem.
Dacă sunt comentarii?
Eu, unul, aș avea un singur comentariu. Dacă am pus la dispoziție… cu
câte zile înainte documentația să o studieze colegii? Când am pus-o la dispoziţie?
De săptămâna trecută? Ne-am încadrat?
Dl. Nicușor Răducanu
Relativ.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Relativ. E un pas. E un pas. Bun. Vă mulţumesc! Dacă sunt alte
comentarii? Dacă nu, vă supun la vot amendamentul de suplimentare la acest...
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Dna Maria Dovâncă
Suplimentarea unei poziții prin diminuare de la altele.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Suplimentarea acestei poziţii prin redistribuire de la alte obiective, că aşa
mi-aţi scris în informare.
Dacă sunteţi de acord? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi acum proiectul în integralitatea lui.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult!
Al doilea proiect - este vorba de modificarea unor prevederi ale Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 137/2017 privind asocierea județului Prahova cu
localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe
anul 2017.
Nu vom face alocări noi, ca să ne înţelegem. Vom face schimbări de
titulatură, dar titlul prevede şi alocarea unor sume pentru că se modifică capitolele.
Pentru acest punct de pe ordinea de zi aş vrea să vă dau citire proiectele care se
modifică:
a) schimbarea denumirii obiectivului „Modernizare drumuri locale asfaltare uliţă la Brânzici” în „Modernizare drumuri locale - asfaltare în comuna
Ariceştii Zeletin”.
b) redistribuirea sumei de 100 mii de la obiectivul „Construire garaj şi
anexă, amenajare parcare interioară, împrejmuire lateral sediu primărie” pentru
finanţarea obiectivului „Asfaltarea drum Satu de Jos, în comuna Cocorăştii Colţ”.
De Sus. Scuze. Domnul primar de la Cocorăştii Colţ ne-a făcut această solicitare.
c) redistribuirea sumei de 223 mii de la comuna Dumbrava de la
obiectivul „Asfaltare străzi în satele Dumbrava, Zănoaga, Ciupelniţa şi Cornu de
Sus”, pentru finanţarea următoarelor obiective:
- unu ar fi -„Asfaltarea străzi în satele Dumbrava, Zănoaga, Ciulpelniţa,
Cornu de Sus” - suma de 53 mii, din care presupun că vor efectua studiile de
fezabilitate;
- și doi - „Terenul de minifotbal cu suprafaţă din gazon sintetic” - suma
de 170 mii.
Vreau să vă spun că o să am un punct de vedere - cum am avut în
privinţa pietruirii drumurilor comunale - şi în privinţa acestor obiective de terenuri
de minifotbal - nu le găsesc terenuri de interes judeţean.
Dacă vorbim de un dispensar, dacă vorbim de o lucrare de asfaltare de
care să beneficieze mai multe persoane, nu numai cele din localitate sau nu cu
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exclusivitate, totuşi un teren de minifotbal se poate realiza din bugetul exclusiv al
primăriei. Dar, v-am spus că o să am un punct de vedere în şedinţele viitoare.
d) redistribuirea sumei de 200 mii de la obiectivul „Captare izvor în
vederea asigurării cu apă potabilă” - este vorba de comuna Jugureni. Cei 200 mii se
redistribuie în felul următor:
- 100 mii la „Captare izvor în vederea alimentării cu apă potabilă”,
rămâne la acest obiectiv, iar 100 mii „Studiu de fezabilitate proiect tehnic și DATC
- asfaltare drumuri locale din comuna Jugureni”.
Punctul „e” - redistribuirea sumei de 50 mii de la obiectivul „Amenajare
parcare dispensar, şcoală şi gradiniţă - Proviţa de Sus”, la obiectivul „Reparaţii
drum comunal Proviţa de Sus, zona Anini”.
f) în localitatea Telega, redistribuirea sumei de 100 mii de la obiectivul
„Reabilitare uliţă Foidaș” pentru finanţarea obiectivului „Reabilitare drum local zona Nichifor”.
Aceasta era hotărârea care v-a fost trimisă. Astăzi am mai primit două
solicitări pe care vreau să vi le supun atenţiei, evident şi votului.
La Mizil, suma alocată a fost 205 mii lei pentru „Lucrări de întreţinere
prin aşternere covoare bituminoase pe strada Tohani, de la km 0+350 la km 0+850
şi strada 24 Ianuarie, pe DJ 102D, de la km 0 până la 0+600. Domnul primar are
rugămintea, prin solicitarea dumnealui, să transferăm această sumă de 250 mii la
obiectivul „lucrări de reparaţii strada Tohani”. Deci nu mai include şi strada 24
Ianuarie.
Aceasta ar fi primul punct la amendament, iar al doilea punct la
amendament ar fi de la Poienarii Buchii „Întocmire proiect execuţie lucrări pentru
obiectivul Pietruire DC 98”, lucru cu care v-am spus că nu mai sunt de acord, iar
cei 110 mii alocaţi se duc la „Studiu de fezabilitate - construire canalizare în
comuna Poienarii Buchii, satele Ologeni şi Tătăi”. Consider că este un obiectiv mai
important.
Dacă sunteţi de acord cu amendamentul făcut? Aceste două modificări
au apărut în cursul zilei de astăzi şi pentru care eu am ţinut să intre datorită faptului
că vine perioada rece şi dacă nu demarează lucrările nu vor putea să le şi
finalizeze, astfel încât să cheltuiască banii alocaţi de către noi.
Cine este pentru amendament?
O secundă. Îmi cer scuze! Vă mulţumesc!
Amendamentul mai menţionează şi următorul efect între capitolele
bugetare: de la capitolul 84 - minus 110 mii, pentru că drumurile sunt la Capitolul
84, să se ducă la canalizare. E vorba de Poienarii Buchii, la Capitolul 70, plus 110
mii. Se scad de acolo şi vin. Scuze.
Şi acum să votăm din nou amendamentul.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Şi acum hotărârea în integralitatea ei.
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Bine. Vă rog, domnul Enescu!
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnul preşedinte, un comentariu scurt şi vă mulţumesc.
Aş ruga direcţia care se ocupă de parteneriate să ne pună la dispoziţie la
prima şedinţă sau ştiu eu în maxim o lună, o situaţie cu toate primăriile care au
primit parteneriate, dacă au încheiat contractele, dacă trag banii, pentru că ne vom
afla în situaţia de anul trecut să cheltuiască doar jumătate din banii pe care noi i-am
alocat şi să avem în vedere pe viitor acest lucru. Este important pentru că sunt banii
pe care noi îi direcţionăm către ei şi exact cum aţi spus să-i folosească eficient şi
cât mai repede până la finalul anului.
Vă mulţumesc!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi eu vă mulţumesc pentru punctul de vedere!
Se poate, dar cred că este prematur să avem o evidenţă în acest moment.
S-ar putea la jumătea lunii noiembrie să fie una mai elocventă, pentru că în acest
moment doar vreo douăzeci şi ceva de primării au semnat şi contractele. Vă spun
sigur, pentru că am semnat ieri aceste contracte.
Acum pentru hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă?
Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Enescu Rareș Dan, s-a retras de la lucrările
șednței).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult!
Proiectul numărul 3 pe ordinea de zi. Aşa cum am început a vă povesti în
primul punct în privinţa rectificării, este Proiect de hotărâre privind alocarea unei
sume din bugetul județului, suma fiind de 200 mii, din bugetul judeţului Prahova
pe anul 2017 în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția
“Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii
Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”.
S-a constatat această necesitate datorită faptului că aceste primării aveau
deja realizate SF-uri pentru această reţea şi nu mai puteau să le finanţeze încă o
dată. Proiectul este unul mai vechi, început în anul 2004. Din acel moment au
apărut modificări legislative şi s-au evidenţiat noi oportunităţi de înfiinţare a
acestei reţele. Transgazul o are deja bugetată încă de anul trecut şi anul acesta ea
fost ca şi lucrare bugetată. Problema care s-a pus, din partea dumnealor, a fost
obţinerea, în baza certificatului deja existent, a tuturor avizelor şi a tuturor
acordurilor de la proprietarii privaţi care sunt strabătuţi de această reţea de gaze.
Am ajuns în faza de a obţine 90% din acordurile proprietarilor. Noi sperăm să
obţinem spre sfârşitul acestei luni autorizaţia. S-a discutat cu Direcţia de urbanism,
s-a discutat chiar acum 30 de minute cu cei de la Transgaz şi localităţile. Acest
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Studiu de Fezabilitate pentru reţeaua de distribuţie… Să ştiţi că proiectul pentru
magistrala de la Transgaz pentru care avem certificat, deja există. Aici este vorba
de reţeaua de distribuţie din interiorul localităţilor pe care noi...
Dl. Adrian Ionică
Era o problemă la Plopeni.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, cu… Da, s-a rezolvat să ştiţi. În legătură cu zona străbătută, am
primit și avizul primăriei Plopeni.
Am ajuns într-un stadiu destul de avansat rămânând ca aceste localităţi,
prin această asociere, împreună cu Consiliul judeţean Prahova, să dezvolte acest
Studiu de Fezabilitate pentru reţeaua de distribuţie.
Dacă sunt probleme pentru alocarea acestei sume de 200 mii care ne
ajută. Anul viitor vă vom solicita încă o alocare, poate de 500 mii - este pentru
demararea procedurii de achiziţie publică, pentru studiul de fezabilitate. Cei 200
mii doar ca să demarăm licitaţia, urmând să avem toată suma prognozată la
finalizarea achiziţiei publice.
Dacă sunteţi de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult!
Numărul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesară
cofinanțării obiectivului ”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206 - Talea.
Nu vă citesc tot proiectul pentru că îl aveţi..., dar, v-aș citi pentru că am
înţeles că a apărut...
Noi am demarat această lucrare pe fonduri proprii la începutul anului.
Ulterior am înscris-o în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi s-a aprobat
finanţarea. Cei de la Ministerul Dezvoltării solicită că titulatura este „cofinanţării
obiectivului”, astfel încât mare parte din sumă să o recuperăm de la Programul
Naţional de Dezvoltare Locală. Vreau să vă spun că lucrarea este în proporţie de
70% gata. Dacă aveţi plăcerea să mergeţi la Talea, să ştiţi că arată foarte bine
drumul. Se mai lucrează în continuare la rigole, pentru că este necesară o scurgere
eficientă a apelor astfel încât drumul să fie practicabil şi pe perioada iernii şi să
rămână în condiţii de viabilitate pe o durată mai mare de timp.
Titlul proiectului spune în felul următor: Proiect de hotărâre privind
aprobarea sumei necesare cofinanțării obiectivului ”Îmbrăcăminte bituminoasă
ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740 până la km 9+000, județul Prahova”, în
completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a
II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu
modificările și completările ulterioare.
Dacă sunteţi de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aceeaşi problemă şi aceeaşi situaţie o avem la proiectul numărul 5 de pe
ordinea de zi. Noi am demarat lucrarea pe fonduri proprii, ulterior am înregistrat-o
la Programul Naţioanal de Dezvoltare, dumnealor ne solicită această modificare în
privinţa titulaturii, iar proiectul de hotărâre sună în felul următor: Proiect de
hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului ”Îmbrăcăminte bituminoasă
ușoară pe DJ 231, Gornet-Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova”, în
completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a
II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu
modificările și completările ulterioare.
Vă rog!
Dl. Eugen Ionică
Câți metri sunt?
Dl. Bogdan Andrei Toader
La Păcureţi?
Domnul Ioniţă!
Dl. Corneliu Adrian Ioniță
1,800 km.
Dl. Eugen Ionică
Atunci să facă o rectificare să spună de la kilometrul... până la
kilometrul...
Dl. Corneliu Adrian Ioniță
Așa a fost titlul proiectului.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Titlul. Aşa a fost titlul.
Da, dar aşa a fost depus la P.N.D.L. Aşa este.
Dl. Corneliu Adrian Ioniţă
Dacă modificam titlul proiectului trebuia să modific toată documentaţia.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, aşa a fost.
De exemplu, vreau să vă spun la Talea, chiar dacă scrie km 9 el este până
la sfârşitul drumului, adică până unde se termină drumul. Nici măcar... Deci, de la
km 7...

9

Dl. Eugen Ionică
Dar pot fi probleme și pentru Curtea de Conturi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu. Nu că în documentaţie, în documentaţie scrie.
Dl. Corneliu Adrian Ioniţă
Scrie şi poziţiile
Dl. Bogdan Andrei Toader
Scrie şi poziţiile. Doar în titlu.
Scrie aşa. Aşa l-am depus.
Serios.
Dacă sunt alte...
Dl. Eugen Ionică
Pe viitor, dacă...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Pe viitor... Nu, dar de obicei noi le scriem: 8+300 până la 9+500, dar
acum nu. Aşa a fost titlul proiectului.
Dacă sunt alte probleme? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Numărul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului
aplicat pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile în județul Prahova în
cadrul Stației de Sortare Boldești Scăeni.
Aşa cum ştiţi, în cadrul proiectului Staţia de Sortare de la Boldeşti
Scăeni împreună cu MBT-ul, vor fi scoase la procedură pentru concesiune, pentru
administrare.
Dna Silvia Constantinescu
Concesiune.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Concesiune.
În acest moment, până la finalizarea MBT-ului, Staţia de Sortare
funcţionează în cadrul Master Planului având un tarif mai mare. În acest moment...
imediat vă spun care este tariful pe care noi vrem să-l diminuăm. 15,24, fără TVA,
18,13 cu TVA în acest moment şi vrem să-l diminuăm la 13,17 fără TVA, 15,80 cu
tot cu TVA. Aceste modificări au survenit în urma mai multor modificări
legislative .
Doamna Silvia, explicaţi!
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Dna. Silvia Constantinescu
Este vorba de taxa AFM care în 30 iunie a fost eliminată prin. Această
taxă AFM pentru eliminarea reziduurilor era prinsă în tariful iniţial. Eliminându-se,
noi considerăm că este absolut necesar să modificăm tariful şi să scoatem taxa
AFM din tarif.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bineînţeles că dacă o scoatem din tarif se modifică şi fişa de
fundamentare a tarifului unic la staţia de sortare.
S-a facut această modificare pentru că după cum bine ştiţi, noi peste tot
în tarif, în cadrul şedinţelor ADI Management al deşeurilor am redus tariful ce
iniţial îl crescusem cu taxa de 80 lei. Şi la staţie trebuie să facem acelaşi lucru.
Dna. Silvia Constantinescu
Fără a se modifica redevența.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Fără a se modifica redevenţa pe care trebuie dumnealor să ne-o
plătească.
Dl. Nicuşor Răducanu
Domnule preşedinte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl. Nicuşor Răducanu
Această fişă de fundamentare a tarifului unic a fost analizată de cineva
din cadrul..., în cadrul Consiliului judeţean?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da.
Fişa a fost...
Dna. Silvia Constantinescu
Există compartimentul de monitorizare din cadrul Direcției proiecte cu
finanțare externă și a analizat această...
Dl. Bogdan Andrei Toader
În baza acestei fişe au câştigat ei procedura de... Pe baza acestei fişe. Aşa
s-a fundamentat tariful iniţial.
Dna. Silvia Constantinescu
Probabil că domnul se referă la faptul că la mapă este valoarea totală
greşită. În loc de 1.500.000 este 1.100.000. Colegul meu a pus valoarea din fişa de
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data trecută, dar acum o să dăm valoarea totală a contractului care este în acest
moment, este diminuată de la 1,5 mil și...
Dl. Gheorghe Neaga
59.
Dna. Silvia Constantinescu
1.559.000...este 1 148 000. Deci, aceasta este..
Dl. Gheorghe Neaga
Se corectează.
Dl. Nicuşor Răducanu
Am vrut să ştiu dacă cineva din departamentul tehnic al Consiliului
judeţean a verificat această fişă de fundamentare a preţului şi dacă acest
departament tehnic al dumneavoastră, al Consiliului judeţean a fost de acord, e Ok.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Astfel nu se promova hotărârea. Nu accept. Dacă ei nu sunt...
Dl. Nicuşor Răducanu
Doamna a observat diferenţa. Adică ştia. Ştia de lucrul acesta şi...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este un proiect pe care îl urmărim în deaproape pentru că au survenit mai
multe modificări legislative care au dat peste cap toată gândirea noastră iniţială din
anul 2010, când am plecat cu acest proiect.
Avem în lucru, e bine să vă aduc la cunoştinţă, durează 20 de secunde,
mai multe discuţii cu ministrul, cu vicepremierul, cu ministrul mediului, mai multe
discuţii care au în vedere reducerea cantităţii de gunoi depozitate efectiv la rampă,
pentru ca să vină în completarea acestui Master Plan. Acest Master Plan se
finalizează cu staţia de tratare mecanobiologică şi apoi ce rămâne se va duce la
rampă. Noi am vrea ca ce rămâne din această staţie să intre într-un proces de
gazeificare, astfel încât cantitatea efectivă dusă la rampă, la un anumit moment, să
fie un pic mai mare sau dacă nu chiar egală cu zero. Un pic mai mare decât zero,
dar eu aş vrea egală. Deci, chiar urmărim acest program şi chiar încercăm să găsim
soluţii de îmbunătăţire a acestui Master Plan de deşeuri.
Bun. Cu acestea fiind spuse, dacă nu mai sunt comentarii la acest punct
de pe ordinea de zi... Cine este...
Vă rog!
Dl. Gheorghe Neaga
Domnule preşedinte, am şi eu o întrebare.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Ce înseamnă cheltuieli cu eliminarea refuzului de sortare?
Dna. Silvia Constantinescu
Sunt cheltuielile de depozitare la rampa ecologică sau cheltuieli pe care
pe care ei le fac în situaţia în care unele materiale le duc la Staţia de ciment. Sunt
două variante: ori le duc la rampă ori dacă au pentru o anumită cantitate o duce la
Staţia de ciment de la...
Dl. Bogdan Andrei Toader
În ambele variante, dacă duc la rampa sau duc la staţie, ei trebuie să
plătească. Deci au nişte cheltuieli. Adică nu au fost sortate foarte bine când au
ajuns în staţia de sortare şi nu le pot recicla şi astfel trebuie să le plătească unde le
depozitează. Şi pentru că au un cost, au introdus acest cost în fişa de fundamentare
a acestui tarif.
Dl. Gheorghe Neaga
Având în vedere ce aţi spus dumneavoastră, nu credeţi că ar fi mai bine:
cheltuieli datorate refuzului de sortare? Că aici spune cheltuieli cu eliminarea. Eu
înţeleg o acţiune care să-l determine pe individ să facă sortarea.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Păi, nu. Aici este Staţia de Sortare.
Aici suntem deja în Staţia de Sortare. Noi nu mai...aici...
Dl. Gheorghe Neaga
E bine aşa.
Dna. Silvia Constantinescu
Nu are legătură stația cu individul, el primeşte de la operator.
Dl. Bogdan Andrei Toader
El primeşte de la operatorul nostru care...
Dl. Gheorghe Neaga
Am cam depăşit individul.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am depăşit de mult individul. Am ajuns la finalitatea procesului, iar cele
care nu mai pot fi reciclate sunt duse şi ele duse undeva. Dacă sunt duse acolo sau
acolo, oricum se plăteşte pentru ele.
Nu ştiu, am votat sau? Atunci mă scuzaţi!
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Doamna Papuc?
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Dna Rodica Mariana Papuc
Nu, eu am votat.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu. E bine. Nu, am văzut că aţi rămas cu mâna sus.
Acum sincer ar fi şi anormal să ne împotrivim diminuării unui tarif.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru” și o
„abținere” (domnul consilier județean Tudora Dorin).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 7 pe ordinea de zi este - Proiect de hotărâre privind încetarea,
prin demisie, a calității de reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală
a Acționarilor la Societatea ,,Plopeni Industrial Parc” S.A. a doamnei consilier
județean Dumitru Mihaela Carmen și desemnarea unei alte persoane în această
calitate.
În urma demisiei nu putem decât să luăm act de încetarea mandatului.
Nici măcar nu cred că trebuie să votăm acest lucru, dar vom vota hotărârea şi
desemnarea unei alte persoane în această calitate.
Vă rog, doamna Sfîrloagă!
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Domnule preşedinte, grupul consilierilor judeţeni PSD îl propune pe
domnul consilier Niţă Cătălin.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă spun sincer, nu am participat la şedinţa de grup, din acest motiv, nu
ştiam cine ar trebui să fie şi îmi cer scuze colegilor că nu am avut timp să particip.
Astăzi am avut o discuţie cu „Hidro Prahova”. Dacă mai sunt şi alte
propuneri?
Dacă nu...
Dl. Dan Ciolac
Dacă este de acord domnul Niță.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Asta. Dacă nu...
Domnul Nită, sunteţi de acord?
Dl. Niţă Cătălin Răzvan
Sunt onorat, domnule preşedinte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mai aveţi timp în activitatea dumneavoastră prolifică şi de această
însărcinare pe care v-o asumaţi?
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Dl. Niţă Cătălin Răzvan
Sunt convins că mă voi bucura de ajutorul colegilor şi din alte partide.
Dl. Dan Ciolac
Ați spus că sunteți onorat, domnul coleg, dar nu ați spus dacă sunteți de
acord. Da sau nu?
Dl. Niţă Cătălin Răzvan
Sunt de acord, da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte propuneri vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Nu avem diverse.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Se abţine...
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Fraţii.
Dl. Eugen Ionică
Împotrivă suntem.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunteți împotrivă.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Frații Ionică.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Cine este pentru?
Haideți, să o luăm din nou! Bun. Împotrivă?
Dl. Adrian Ionică
Ca cetățean din Plopeni sunt împotrivă. Atâta tot.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Două.
Dl. Adrian Ionică
Consider că este nepotrivit.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu consideraţi că este potrivit. Abțineri? Nu.
Deci, cu două voturi împotrivă a trecut hotărârea.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi„pentru” și 2
voturi „împotrivă” (domnii consilieri județeni Ionică Adrian și Ionică Eugen).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, este, este o opinie personală. Nu. Mi se pare normal să avem...
Trebuia să fie un cetăţean din Plopeni.
Dl. Adrian Ionică
Sunt din Plopeni, cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo și consider că
este nepotrivit.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să ştiţi că în privinţa parcului chiar am demarat împreună cu doamna
Fabioara o adresă către Ministerul Economiei şi M.A.P.N. pentru preluarea unor
clădiri şi a unor terenuri de la uzină, astfel încât să mărim suprafaţa efectivă a
parcului. Chiar ar fi... Având în vedere că Parcul a ajuns la 92% grad de ocupare,
dar din păcate tarifele mici practicate încă din anul 2007, dacă nu mă înşel, sau 5,
cred că 2005, nu permite o extindere şi o dezvoltare a parcului şi un profit mai
mare, din păcate. Dacă nu mai sunt...
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Nu avem diverse.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu avem diverse pentru că este şedinţă extraordinară.
Aş vrea ca domnul Niţă să ne invite, pentru că am votat această
rectificare şi aprobarea donaţiei făcute de către Petrom, să ne invite la evenimentul
pe care îl desfăşoară cu această sponsorizare.
Vă rog, domnul Niţă!
Dl. Niţă Cătălin Răzvan
Mulţumesc domnule preşedinte.
Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii desfăşoară, după cum bine ştiţi la
începutul anului s-a preluat..., s-au început demersurile de preluare a Muzeului
Petrolului, acum momentan este o secţie, sperăm cu ajutorul Consiliului judeţean şi
a Ministerului să devină din nou Muzeu Naţional. Joi, pe 14 septembrie, la ora
11,00, la Palatul Culturii, în Sala Marii Uniri vom continua programul „Prahova
2017 - Capitala Mondială a Petrolului” cu acţiunea „56 de ani de la înfiinţarea
Muzeului Petrolului”. OMV Petrom ne-a sponsorizat pentru organizarea
evenimentului, spunem noi o mică sumă, puteau să facă mai mult, dar cu
bunăvoinţa Consiliului judeţean am reuşit să reîntregim, să întregim ceea ce aveam
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de cheltuit şi vă aşteptăm cu toții la ora 11,00. Invitaţiile au fost deja trimise pe
email.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Vă mulţumesc foarte mult.
Dl. Niţă Cătălin Răzvan
Noi vă mulţumim.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să ştiţi că reacţia colegilor este una normală. Să ştiţi că nemulţumitului i
se ia darul la un moment dat.
Vă mulţumesc foarte mult!
Vreau să vă spun că şedinţa de luna aceasta o s-o facem cât mai târziu şi
vă argumentez că aşteptăm şi noi rectificarea bugetară de la nivelul Guvernului.
Am citit proiectul de rectificare, a apărut vineri pe site şi totuşi am spera în mai
bine decât ce am citit.
Dl. Eugen Ionică
Nu cumva sunteți și dumneavoastră...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu. Vreau să vă spun că pentru D.G.A.S.P.C. sumele necesare ar fi mai
mari decât ceea ce am văzut eu trecut acolo.
Dl. Eugen Ionică
M-am uitat și eu pe el și cred că este maxim din ce se putea da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Poate aveți mai multe informații decât am eu.
Dl. Eugen Ionică
Nu am, dar m-am uitat pe el.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu ştiu. Noi cu cât am sprijinit D.G.A.S.P.C.-ul la începutul anului
doamnă?
Dna. Maria Dovîncă
30%.
Dl. Bogdan Andrei Toader
30% ca şi...
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