ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 31 ianuarie 2017, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 45 din
26.01.2017 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 29
de consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătraşcu Vasile, Ardeleanu Vasile,
Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu
Rareș-Dan, Hornoiu Gabriel, Ilie Mihai-Viorel, Ionescu Fabioara, Ionică Adrian,
Ionică Eugen, Ionică Ion, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian
Feodor, Nistor Marian-Tudor, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian,
Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Soiu Mihail-Iulian, Toma
Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin şi Viter David-Andrei.
Au lipsit doamna consilier judeţean Papuc Rodica-Mariana şi domnii
consilieri judeţeni Dumitru Cristian, Meşca Darius-Dumitru şi Tudora LorinGabriel.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dl. Ion Iordăchescu,
directorul executiv al Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dl. Marius Constantin
Nicolae, directorul executiv al Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Elena
Ion, şeful Serviciului resurse umane; dl. Viorel Călin, directorul executiv al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; dl. Remus
Ioan Dragomir, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de
Întreţinere a Drumurilor Judeţene; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul
executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova; dl. Daniel Banu,
şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova; dna Emilia Elena Iancu,
managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; dna Mihaela Radu,
managerul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” Ploieşti; dl. Alin Plopeanu,
managerul UIP la S.C. „Hidro Prahova” S.A.; dl. Emil Viorel Bunea, director
executiv adjunct în cadrul Direcției județene de protecția plantelor și de întreținere
a drumurilor județene Prahova și reprezentanţii presei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bună ziua!
Suntem prezenţi la această şedinţă 30, din 34.
După cum ştiţi, trei persoane au vacantat locurile, prin demisie.
O să aprobăm acest lucru la punctul numărul 3. Suntem prezenţi 30,
avem patru absenţi.
Pentru proiectul ordinii de zi, aşa cum v-a fost trimis, avem trei proiecte
suplimentare la ordinea de zi. Cu acordul dumneavoastră, o să vi le dau citire.
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Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de
restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Handicap Călineşti.
Numărul 18, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului județean nr. 196, privind actualizarea Programului de transport de
persoane, prin curse regulate efectuate cu autobuze, iniţiat de doamna Ludmila
Sfîrloagă, vicepreşedinte.
O să vă dau explicaţia pentru urgentarea acestui punct de pe ordinea de
zi, există o explicaţie.
Numărul 19, proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi
Întreţinere a Drumurilor Judeţene.
Și pentru acest proiect există un argument, la momentul respectiv, o să
vă detaliez de ce au fost introduse, suplimentar, de ce a fost necesară introducerea
suplimentară.
Dacă sunteţi de acord cu aceste trei puncte, pentru a suplimenta ordinea
de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Şi acum ordinea de zi, în integralitatea ei, aşa cum v-a fost adusă la
cunoştinţă, plus punctele suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”, cu
următoarea ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
judeţean Prahova din data de 17 decembrie 2016.
2. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
judeţean Prahova din data de 22 decembrie 2016.
3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unor
mandate de consilier judeţean şi a exercitării activităţii din funcţiile sau calităţile
pe care cei în cauză le deţineau în îndeplinirea mandatului şi declararea vacantării
locurilor respective - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind validarea unor modificări ale bugetului
Judeţului Prahova pe anul 2016 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova - iniţiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigrmei şi a statului de
funcţii pentru Bibliotea Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii
consilieri judeţeni Rareş Dan Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen
Ionică şi Dorin Tudora.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean de
Ştiinţele Naturii Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu
pentru cabinet parlamentar în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,
situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - iniţiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în
folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar în imobilul proprietate
publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 - 4
- iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a
imobilului proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str.
Ana Ipătescu nr. 1 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită
a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în
municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de trseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - iniţiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea „Hidro
Prahova” S.A. - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Judeţul Prahova
şi Municipiul Ploieşti pentru finanţarea realizării „Strategiei locale de alimentare
cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producţie - transport distribuţie, la nivelul judeţului Prahova pentru Municipiul Ploieşti”, în vederea
accesării de fonduri - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor din
judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor - iniţiat
de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de
restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Handicap Călineşti, unitate cu personalitate juridică aflată în
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 3

iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Prahova nr. 196/2016 privind actualizarea Programului judeţean de
transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze - iniţiat de doamna
Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Prahova nr. 196/2016 privind actualizarea Programului judeţean de
transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
20. Diverse.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 1 la ordinea de zi este aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului judeţean Prahova din 17 decembrie 2016.
Dacă sunt comentarii?
Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Numărul 2 este aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Prahova din 22 decembrie 2016.
Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 3, cum vă spuneam, anterior, este proiectul prin care se ia act
de încetarea, prin demisie, a unor mandate de consilier judeţean şi a exercitării
activităţii din funcţiile sau calităţile pe care cei în cauză le deţineau în îndeplinirea
mandatului şi declararea vacantării locurilor respective.
Aşa cum bine ştiţi, fără să vă dau foarte multe explicaţii, în urma
câştigării mandatelor de parlamentar, cei trei consilieri judeţeni, două doamne şi un
domnişor, au renunţat, prin demisie, la funcţia de consilier.
Dacă sunt probleme în a lua act? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este
pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
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Numărul 4 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind validarea
unor modificări ale bugetului judeţului Prahova pe anul 2016.
În luna decembrie, spre sfârşit, am avut parte de o rectificare bugetară
pentru suma pe care o vedeţi ilustrată pe proiector, 19,169 mii de lei, care a fost
acordată din fondul de intervenţie pentru calamităţile aferente anului 2016.
S-a procedat la introducerea acestei sume, prin dispoziţie de preşedinte şi
acum, prin votul dumneavoastră, o introducem în excedent, dacă nu mă înşel.
Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 5 la ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean.
Aşa cum v-am povestit în şedinţele precedente, prin eliberarea acelor
posturi...
Doamna Nuşa, vă rog să mai...
Dna Elena Ion
Odată cu plecarea Camerei Agricole, în subordinea Direcţiei Agricole și
structură deconcentrată, au rămas la dispoziţia aparatului de specialitate al
Consiliului județean Prahova, 23 de posturi.
S-a făcut o analiză la nivelul necesarului şi, în afară de aparatul de
specialitate care a beneficiat de o majorare cu 9 funcţii - 4 de natura funcţiilor
publice şi 5 de natură contractuală -, s-au mai repartizat din aceste posturi şi către
Muzeul de Ştiinţele Naturii, încă din noiembrie, pentru Secţia Petrolul, la Muzeul
de Artă, pentru colecţia aceea - preluată prin donaţie -, încă 2 posturi, la Consiliul
județean...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Muzeul nou, pe care l-am primit donaţie, de la domnul doctor de la Iaşi
şi care...
Dna Elena Ion
... la Muzeul de Artă, colecţia aceea donată, la Centrul Judeţean de
Cultură - 5 funcţii -, pentru fanfară, pentru reangajarea instrumentiştilor ca și
personal contractual şi, punctual, pentru aparatul de specialitate, am cerut aviz la
ANFP, a durat vreo 45 de zile şi de-abia acum, în luna ianuarie, putem să
introducem proiectul de act administrativ pe ordinea de zi.
Cele 4 funcţii, funcții publice, sunt funcţii de execuţie şi sunt direcţionate
către structurile mai sensibile, adică un inspector debutant la Achiziţii, un consilier
juridic la Direcţia juridic contencios, un consilier superior pentru activitatea de
neutralizare a deşeurilor, de natură animalieră şi încă un consilier superior la
Compartimentul parteneriate
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Parteneriate.
Dna Elena Ion
Exact, pentru ca acea structură, care este foarte aglomerată, să poată fi
funcţională.
Cele 5 posturi, de natură contractuală, sunt: de şofer la Cabinetul
demnitarului, unul de pompier, că nu se mai putea asigura tura - acea acoperire pe
24 de ore pentru un post.
Dl. Bogdan Andrei Toader
A murit domnul Carol şi...
Dna Elena Ion
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... nu mai aveam pompier.
Dna Elena Ion
Şi un personal de specialitate, în cadrul structurii Administrare clădiri.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să vă detaliez un pic: la Muzeul Petrolului, aţi înţeles că am preluat
Muzeul cu toată colecţia şi a trebuit să ţinem concursul pentru cele 5 posturi, parcă
erau - muzeograf ş.a.m.d.
La noi, în cadrul Consiliului, 4 posturi le-am direcţionat pe funcţii
publice, acolo unde ştiam că sunt necesare: la Juridic, la Achiziţii, la
Compartimentul parteneriate, care rămăsese într-un singur om şi, din acest motiv,
am avut un pic de întârziere, disfuncţionalitate - voiam să zic delay, dar aţi înţeles
ce vreau să spun, adică nu funcţionam la parametrii normali, în vederea asigurării
tuturor contractelor şi a finanţărilor respective. Iar pentru funcţiile contractuale - pe
lângă şofer şi pompier, care ne sunt absolut necesare -, vreau să vă anunţ că
niciunul din cei doi domni, în acest moment, cei doi vicepreşedinţi, nu au şofer
pentru că, la domnul Pătraşcu, s-a pensionat, la doamna Ludmila nu mai exista de
când a sosit dânsa şi nu are nici în acest moment.
Mai sunt câteva anormalităţi în cadrul Consiliului, în funcţionarea lui,
pentru că, la noi, din anul 2011, dacă nu mă înşel, în urma Controlului Curţii de
Conturi, tot personalul care deserveşte această clădire este al unei firme, contractul
se face anual şi noi nu avem personal pentru sala de 500 de locuri - ca să vă dau un
exemplu: pentru activităţile după finalizarea programului de lucru, după ora 16,00.
Noi ne rugăm de domnul Iulică, care vine, în timpul liber şi care ne ajută cu sala,
cu sonorizare şi cu tot şi am zis să avem trei persoane pentru mentenanţă: un om
pentru electrice, un om pentru. Deci, este vorba de personal - din acest motiv, este
contractual -.
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Doar v-am expus problema, ca să înţelegeţi că ne-au fost de mare ajutor
aceste posturi şi nu le irosim şi nu creăm posturi, nici de conducere, nici de
debutanţi, este vorba de funcţionarea propriu - zisă a acestei instituţii ca şi clădire,
pentru funcţiile contractuale, vorbesc.
Am vrut să vă detaliez, să nu consideraţi că...
Oricum, necesar de posturi mai există, dar… mai ales în urma plecărilor
care au survenit, ca transfer și pentru anumiţi salariaţi care s-au mutat la Finanţe
Publice, unde salariile sunt mult mai mari şi deja avem deficit în anumite zone.
Dacă sunteţi de acord cu ceea ce am gândit noi, statul de funcţii, vi-l
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.

Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 6 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei, a statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din
Ploieşti.
Data trecută, eu, personal, ca iniţiator, am retras punctul de pe ordinea de
zi, din dorinţa de a afla mai multe detalii.
Am înţeles acum că nu este vorba de o funcţie de conducere, ci este
vorba de un post pentru cel care se ocupă cu SSM-ul.
Dna Mihaela Radu
S-a pensionat persoana respectivă și trebuie să redistribuim atribuții, dar
nu angajăm. Deci, o să treacă o persoană din instituție, dar nu se poate promova
decât pe un post vacant şi care să aibă această plajă mai largă de activități.
Dl. Bogdan Andrei Toader
De atribuţii.
... S-a greșit în proiect, în loc să scrie „bibliotecar”, scrie „bibilotecar”.
Dacă sunteţi de acord cu acest punct de pe ordinea de zi? Cine este
pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 7 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei, a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean „Salvamont”
Prahova.
În anul 2016 am reuşit achiziţionarea unei maşini de teren, cu toate
dotările de Ambulanţă.
Este singura Ambulanţă montană, a costat 260 mii, cum v-am spus.
În acest moment, până la apariţia acestui program, această maşină era
condusă de un şofer part - time, adică cu patru ore.
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Având în vedere solicitările destul de dese din partea jandarmeriei şi a
apelurilor la Serviciul 112, considerăm că, dacă tot avem această Ambulanţă
Montană care să deservească zona montană din partea de nord a judeţului, zona
Azuga - Sinaia - Buşteni, este necesar ca acest şofer să aibă normă întreagă şi acest
lucru vi-l supunem la vot: mărirea organigramei cu o funcţie publică. Corect?
Dna Elena Ion
Nu. Este de natură contractuală - salvator montan.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Salvator montan, cu opt ore.
Dna Elena Ion
...16 funcţii, au devenit 17, nu s-a umblat la numărul funcţiilor de
conducere.
Oricum, pe aceste funcţii, cu timp - parţial, sunt peste 22 de persoane,
deci, acolo, voluntariatul şi timpul - parţial acoperă ceea ce noi nu acoperim cu
funcții.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dacă sunt probleme la acest punct? Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine
este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 8 este proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de
Ştiinţele Naturii.
Dna Elena Ion
Muzeul de Ştiinţele Naturii nu îşi majorează numărul de posturi şi de
funcţii, în schimb, au venit cu o regândire a subordonărilor de structură şi un post
vacant de execuţie pe care l-au desfiinţat şi au înfiinţat post vacant de conducere,
de director adjunct.
Deci, este încă funcţie de conducere, dar care are în subordinea ei tot ce
înseamnă activitatea această muzeală de specialitate.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi ce funcţii ar avea în subordine acest director adjunct?
Dna Elena Ion
Cam toate secţiile muzeale: deci, manager, director, director cu atribuţii
muzeale şi director financiar şi mai avem un director adjunct - directorul acela, pe
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activitate de specialitate, să rămână cu Grădina Botanică şi cu partea... Să îi ţină
locul când acesta nu este, când managerul nu este.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi postul de director ştiinţific, ştiu că nu este ocupat.
Dna Elena Ion
Da, este vacant, aşa este.
Noi, acum, înfiinţăm numai funcţiile, posturile.
Ocuparea lor, prin concurs, este atributul managerului și cum îşi
organizează, în funcţie de...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Mulţumesc.
Vă rog!
(Domnul consilier județean Hornoiu Gabriel, a ieșit din sala de ședință).
Dl. Eugen Ionică
Fiţi amabilă, ce este la Grădina Botanică? Văd acolo… sunt 8 posturi,
unul este de conducere şi 7 de execuţie.
Dna Elena Ion
Este doamna director aici, doamna Iancu, doamna manager și ne poate
spune exact.
Dl. Eugen Ionică
La nivel de şef serviciu, sau ce?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă spune dânsa ce este.
Dna Emilia Elena Iancu
Deci, avem 9 posturi de pază și lucrări... şi, în întreţinere, celelalte 10 ha.
Deci, sunt oameni care lucrează direct la întreţinerea vegetaţiei de acolo.
Dl. Eugen Ionică
Eu am întrebat altceva: sunt opt angajaţi, un angajat este...
Dna Emilia Elena Iancu
Este şeful de secţie al Grădinii Botanice.
Dl. Eugen Ionică
Şef de secţie, la nivel de serviciu.
Dna Emilia Elena Iancu
Da, la nivel de serviciu.
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Dar acest post pe care îl solicităm noi, în acest moment...
Aşa cum se ştie, s-a luat acum în primire şi Muzeul Petrolului, de fapt,
noi nu mărim, ci doar transformăm acest post, deoarece ne-a fost recomandat ca
responsabilitatea pentru acest obiectiv să fie foarte mare, deoarece preluăm, fără
predare, aceste obiecte de patrimoniu care se găsesc în cadrul Muzeului Naţional al
Petrolului şi care presupun o deosebit de mare grijă, deoarece avem şi bunuri de
tezaur în cadrul acestui patrimoniu.
Deja eu am format această comisie care îşi desfăşoară activitatea și se
iau.
Fiecare piesă este luată, măsurată, fotografiată şi înregistrată, atât în
Registrul Unic, cât şi în Registrul General al instituţiei.
Cel puţin, personal, mă interesează ca această instituţie care a reprezentat
pentru judeţul Prahova, o instituţie reprezentativă, o instituție importantă pentru
activitatea noastră - ca Muzeul Republican, ca Muzeul Naţional al Petrolului -, să
redevină această instituție, în momentul în care vom dispune de spaţiul necesar
pentru organizarea şi reorganizarea acestei instituţii - pilot.
Consider că este absolut necesar să ne readucem în memorie că suntem
un oraş petrolier.
De aceea ne-a fost recomandat şi de către Ministerul Culturii, în
momentul în care am preluat această secţie, - pentru că a trebuit să o preluăm cu
aprobarea Comisiei Monumentelor, din cadrul Ministerului Culturii -, ni s-a
recomandat să avem o foarte mare grijă, atât în preluarea patrimoniului, cât şi în
conservarea şi, eventual, dacă vom fi nevoiţi - se ştie că această Casă este în litigiu
-, să o transformăm acolo unde dumneavoastră ne veți recomanda.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumim frumos, doamna Iancu!
Ca iniţiator al acestui proiect, vă supun amânarea. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”
amânare.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vreau să mă lămuresc eu, mai întâi cu doamna Iancu. Mulţumesc.
Vă rog!
Dl. Alexandru Bănică
Domnul președinte!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl. Alexandru Bănică
Aş vrea să fac o propunere, în legătură cu amânarea: Compartimentul
juridic, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică, să fie
subordonate direct managerului.
10

Managerul acum are doi directori în subordonare.
Acestea sunt compartimente care sunt direct subordonate managerului şi cel Juridic şi cel de Resurse şi cel de Informatică -. Pentru viitor.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog să analizaţi şi această propunere - ceea ce spune domnul Bănică -.
Este normal, până la urmă, să țină de...
Deci, Resursele umane, sunt strict, la preşedinte, ca şi Audit-ul.
Dl. Alexandru Bănică
Îl controlează managerul.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este corect ceea ce spune domnul Bănică, adică, totuşi, nu poate să fie în
subordinea Economic-ului, pe care el îl va controla. Îl ajută pe manager să verifice
activitatea economică a directorului.
Aceasta este şi părerea mea.
Vă mulţumesc şi să analizaţi şi această cerere a domnului Bănică.
Numărul 9. Vă anunţ că este proiect cu două treimi.
Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unui spaţiu
pentru Cabinet Parlamentar, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,
situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 - 4.
În urma solicitării doamnei deputat Rodica Paraschiv, pentru ocuparea
unuia din cabinetele de la parterul instituţiei, în suprafaţă de 7,25 mp.
Dacă sunteţi de acord, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Hornoiu Gabriel, a revenit în sala de
ședință).
Dl. Bogdan Andrei Toader
La al doilea mandat creşte suprafaţa cu 2 metri.
Depinde, până la urmă populaţia este cea care decide, întotdeauna.
Numărul 10 este proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de
atribuire, în folosinţă gratuită, a unui spaţiu pentru Cabinet parlamentar, în
imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, B-dul Republicii nr. 2 - 4.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Vă mulţumesc. Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 11, proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a
imobilului proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,
strada Ana Ipătescu nr. 1.
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Pentru cei care cunosc clădirea, este cea de pe bulevard, este fosta
clădire, Comisariatul, unde se făceau recrutările, pentru cei mai în vârstă.
În acest moment, în această clădire nu mai funcţionează absolut nimic,
gazele şi toate utilităţile fiind oprite.
Clădirea este într-o zonă de restricţie de construire, datorită
monumentelor din acea zonă.
Noi ne-am gândit foarte mult asupra reabilitării, dar costurile erau foarte,
foarte mari.
În acelaşi timp, solicitarea celor de la Probaţiune, de la Ministerul
Justiţiei, pe care au adresat-o pentru clădirea Palatul Culturii, unde acum
funcţionează Curtea de Apel, noi ne-am gândit ca, în vara acestui an, când Curtea
de Apel va pleca, totuşi, această clădire care se numeşte Palatul Culturii, să aibă
doar activităţi culturale din acel moment şi nu am dorit să le acordăm aici vreo
cameră pentru domnii de la Probaţiune, direcţionându-i către această clădire.
Dânşii şi-au luat aprobările necesare pentru reabilitare, şi au luat
promisiunea pentru fondurile...
Clădirea rămâne, totuşi, a noastră şi este dată în folosinţă gratuită, pentru
o perioadă de 25 de ani, în condiţiile în care dânşii o vor folosi.
Dacă nu o vor folosi, vă daţi seama că există posibilitatea, prin Hotărâre
de Consiliu,...
Totuşi, este o instituţie care, eu consider, că ar trebui să își dezvolte
activitatea, pentru că este vorba despre reintegrarea în societate a celor cu
condamnări uşoare.
Vă spun ceva: dânşii trebuie să beneficieze de o a doua şansă.
Vă rog, domnul Soiu!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Mie mi se pare această ofertă extrem de generoasă.
Este, să ştiţi! Serviciul de Probaţiune a avut un spaţiu, uşor peste 50 mp
şi acum beneficiază, după calculele mele, de 640 mp, plus aproape 1.000 mp.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Într-o stare avansată de degradare.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Da, dar oricum, au nevoie de un asemenea spaţiu şi pentru o perioadă de
25 de ani? Aceasta este întrebarea.
Nu suntem noi prea generoşi cu dânşii? Nu au nevoie de atâta spaţiu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi unde să le dăm?
Aici este problema, pentru că celelalte...
Vă daţi seama ce fel de activitate au dânşii şi cu ce fel de persoane.
Nu putem să introducem într-o clădire administrativă, unde îşi
desfăşoară activitatea, ori copii, ori funcţionari - adică, totuşi, am încercat să îi
îndepărtez foarte mult de ceea ce înseamnă activităţile zilnice ale instituţiei noastre
-.
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Dl. Mihail Iulian Soiu
De acord, dar s-ar putea să fie şi alte instituţii care vor cere, în viitor şi
nu avem unde să le oferim.
Nu s-ar putea, ştiu eu, parcela terenul şi...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este o clădire...
Dl. Mihail Iulian Soiu
... ar fi două clădiri acolo.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, este o clădire boierească şi cu anexa respectivă care însemna, pe
vremuri, casa servitorilor şi bucătăria.
Dacă vă duceţi acolo, credeţi-mă, nu au centrală termică, dar au nişte
sobe încălzite cu gaze, iar gazele sunt oprite. Noi aveam nevoie…
Vă spun, singura mea gândire pentru această clădire, a fost înfiinţarea
unui muzeu, dar când am făcut un calcul estimativ la ce costuri ar genera, am zis:
„Domnule, mai bine construiesc una nouă!”
Dl. Mihail Iulian Soiu
Şi reabilitarea, cine o face? Consiliul județean?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ei, pe banii lor.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Ei, Ministerul Justiţiei?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ei, Ministerul Justiţiei, pe banii lor. Nu avem nicio implicare.
Noi le-o predăm, este treaba dânşilor, cu utilităţile, cu tot ce înseamnă
reabilitare. Am analizat, să ştiţi că şi eu am zis: „Domnule, este prea mare!” şi
dânşii au spus: „Domnule, noi nu avem nevoie! Avem acum nevoie undeva la 70
de metri”. Cam atât ar fi.
Bineînţeles că anul acesta... v-am spus că activitatea lor se va extinde,
uşor - uşor.
Dânşii au şi partea de verificare a celor care au condamnare cu
suspendare şi perioadă de încercare şi activitatea lor va creşte şi datorită numărului
mare de...
Dl. Mihail Iulian Soiu
Aţi ţinut cont şi de Ordonanţele acestea.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Anticipăm tot ce se poate.
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Dl. Mihail Iulian Soiu
Da, am înţeles. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi eu vă mulţumesc. Să ştiţi că a fost o opinie foarte bună şi noi am avuto în vedere, dar, încercarea noastră era de a acorda un spaţiu, cât mai departe de...
Dacă spaţiul era foarte bun şi în condiţii foarte bune, trebuia să mutăm
CJRAE, care stă acum într-o clădire a primăriei, foarte degradată, în acelaşi timp.
Dar, pentru acea instituţie, încercăm să găsim spaţiu pe Şoseaua
Vestului, acolo unde stau Finanţele, temporar. Clădirea DGASPC-ului, exact.
Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct, vi-l supun la vot. Cine
este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi ”pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 12 la ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea
atribuirii, în folosinţă gratuită, a unor spaţii în imobilul proprietate publică a
judeţului Prahova, B-dul Republicii nr. 2 - 4.
Aici mi se pare un pic amuzantă situaţia şi vă explic şi din ce motive.
Până când a fost în subordinea noastră, Camera Agricolă a ocupat
anumite spaţii la etajul şase şi a mai existat aici camera pe care o folosea Parcul
Bărcăneşti.
Camera de la Parcul Bărcăneşti era exact între AEP şi Crucea Roşie.
Toată lumea ştia că urmează să se elibereze camera şi au venit două
solicitări pentru aceeaşi cameră: şi de la AEP şi de la Crucea Roşie.
Bineînţeles, aşa simpatic şi drăguţ cum sunt, le-am aprobat amândurora
şi m-am trezit că am aceeaşi cameră dată către ambele instituţii şi, din acest motiv,
am rugat Crucea Roşie să se ducă mai spre stânga, unde era Camera Agricolă.
Deci, pentru acest motiv avem nevoie de aprobarea dumneavoastră,
pentru ca, Crucea Roşie să se mute mai spre stânga, iar camera care ţinea de Parcul
Bărcăneşti, să revină la AEP.
Dl. Gabriel Hornoiu
Eu la aceasta nu particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dumneavoastră votați (domnul Bănică Alexandru).
Dl. Alexandru Bănică
Nu votez.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu votați nici dumneavoastră.
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Dl. Alexandru Bănică
Sunt vicepreședinte la Crucea Roșie Națională.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vicepreședinte la Crucea Roșie Națională. Am înțeles.
Mai este vorba şi de o cameră care ţinea de primăria Ploieşti şi la care au
renunţat şi au predat-o.
Dacă sunteţi de acord cu aceste modificări? Cine este pentru? Împotrivă?
Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”.
(Domnii consilieri județeni Hornoiu Gabriel și Bănică Alexandru, nu au
participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 13 este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, iniţiat de doamna Ludmila Sfîrloagă.
Conform solicitărilor venite de la transportatori, atribuirea licenţelor de
către Serviciul de specialitate...
Domnul Sepşi, nu participaţi la vot?
Dl. Dan Sepşi
Da, nu voi participa la vot, nici la acest punct şi nici la punctul 18.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Dl. Dan Sepşi
Vă mulţumesc şi eu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nici dumneavoastră nu participaţi la vot?
Dl. Gabriel Hornoiu
Nu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deja cred că ajungem la o paranoia cu asta, dar…
Este vorba, după cum ştiţi, de curse regulate speciale, sunt Convenţiile
între doi operatori economici.
Dacă sunteţi de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”.
(Domnii consilieri județeni Sepși Daniel și Hornoiu Gabriel nu au
participat la vot).
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 14 este proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă, de reprezentare de către Societatea „Hidro
Prahova”.
Avem vreun reprezentant din partea Societăţii?
Dl. Alin Plopeanu
Sunt managerul UIP, Plopeanu Alin, din cadrul „Hidro Prahova”.
Datorită complexității derulării proiectelor pe fonduri structurale
considerăm că este necesar achiziționarea acestor servicii şi pentru faptul că, în
cadrul „Hidro Prahova”, nu avem un compartiment specializat, juridic, specializat
pe contracte de tip FIDIC galben şi roșu, contracte - cadru prin care se desfăşoară
aceste lucrări. Lucrările constau în reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare,
cât şi construirea de staţii noi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dl. Eugen Ionică
Dacă îmi dați voie și mie să…
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dumneavoastră nu vreţi să întrebați, vreți să ziceţi că nu participaţi la
vot.
Dl. Eugen Ionică
Nu particip la vot şi, într-adevăr, acolo este destul de problematic,
pentru că vorbim de contracte FIDIC galben, FIDIC roşu, sunt contracte
specializate.
Toţi antreprenorii, când vin la noi, vin cu o armată de avocaţi, care sunt
foarte bine pregătiţi, noi, din nefericire, neavînd bani ca să îi plătim şi noi la
nivelul antreprenorilor, nu putem să facem faţă, din punct de vedere juridic.
Drept pentru care s-a solicitat această hotărâre către Consiliul Judeţean
Prahova.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Vă mulţumesc şi eu dumneavoastră pentru completări, deşi, uitaţi,
aveţi aici un domn jurist...
Faptul că nu participaţi la vot… este bine să nu vă expuneţi părerea,
pentru că puteţi influenţa, prin ceea ce aţi spus dumneavoastră, votul colegilor şi
intraţi în conflict de interese şi nu glumesc. Asta este ca un sfat pentru…
Revenind, aş fi vrut ca aici să nu fie directorul de la UIP, nu directorul
Societăţii, că ştiu că nu este, momentan, dar aş avea două întrebări pentru
dumneavoastră, dacă reprezentanţi firma.
În primul rând, eu ştiu un lucru: câţi jurişti aveţi?
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Dl. Alin Plopeanu
Doi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doi. 580 de angajaţi.
Având în vedere multitudinea litigiilor pe care le aveţi, v-aş sfătui să mai
angajaţi unul şi poate unul deştept, dar...
Dl. Alin Plopeanu
Piața este destul de strictă, pentru specialiști este...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Credeţi-mă, dacă vorbeam de o instituţie publică, vă dădeam dreptate,
sută la sută, că nu aveaţi cum să cooptaţi un jurist bun, pentru că nu puteaţi să îl
plătiţi, conform specializării şi studiilor pe care le-ar avea, dar, fiind Societate, eu
cred că vă permiteţi.
Aveţi 80 de laborante, dacă nu mă înşel eu şi vreo 5 directori, dar,
trecând peste aceasta, dumneavoastră, sper că acum nu o să luaţi această firmă de
consultanţă decât pentru litigiile cu adevărat importante şi care sunt pentru proiecte
europene.
Să nu ne trezim acum că ţinem acei doi angajaţi, nu ştiu, pentru că nu şia plătit cetăţeanul „X” de la Gornet, apa şi trebuie să îl dăm în judecată, că, atunci,
vă spun ceva, nu mai trebuie niciun jurist din cei doi, luăm firma şi cu asta - basta!
Dacă sunt litigii pe fonduri europene, cum aţi spus şi dumneavoastră,
deşi, să ştiţi că litigiile nu sunt pe FIDIC, proiectele sunt FIDIC galben şi FIDIC
roşu, litigiile sunt litigii de natură contractuală şi nu este vorba de un specialist pe
FIDIC galben sau FIDIC roşu, cum v-aţi exprimat dumneavoastră.
Dar, corect, vă trebuie! Dar, v-am spus, o să îi rog pe domnii din AGA să
monitorizeze, foarte atent, ce fel de procese va avea această firmă, pentru că nu
este normal acum, dacă avem jurişti, să mai luăm şi firme pentru litigii foarte mici.
Vă mulţumesc.
Domnul Soiu, vă rog!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Eu aş vrea să îl întreb pe dânsul, de la „Hidro Prahova”...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Stadiul de la Breaza.
Dl. Mihail Iulian Soiu
... în ce stadiu se află discuţia, sau execuţia - nici nu ştiu cum să o
numesc -, Staţiei de epurare a apelor reziduale de la Breaza.
Este pe teritoriul comunei Poiana Câmpina.
Dl. Alin Plopeanu
Este pe teritoriul comunei Poiana Câmpina, face parte din Contractul de
lucrări numărul 1, contract de lucrări reziliat de către beneficiar.
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Acum se lucrează la Caietul de sarcini, pentru a scoate acest contract la
licitaţie.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Se discuta cam de vreo opt luni de treaba aceasta.
Dl. Alin Plopeanu
Este o situație litigioasă și pe acest contract.
Domnul preşedinte ne spunea şi, vă asigur că această firmă de
consultanţă juridică numai pe aceste litigii va acționa.
Avem şase situaţii conflictuale, să le spunem aşa, sau pe rol, până acum.
Datorită faptului că şi acest CL1 este înr- una din aceste situaţii, nu s-a
putut încă scoate la licitaţie acest contract.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Eu vreau să vă spun că se va degrada toată instalaţia aceasta de colectare
a apelor reziduale în oraşul Breaza, până se dă în folosinţă Staţia de epurare.
Dl. Alin Plopeanu
O să o finalizăm cât mai repede.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mai am o întrebare şi nu ţine de proiect, pentru că ştiu stadiul
proiectului. Domnul Pătraşcu mă informează, săptămânal.
Am o întrebare la dumneavoastră, deşi, v-am spus, nu îmi place să v-o
adresez dumneavoastră, că nu aveţi atribuţii: aţi contractat deja o firmă juridică?
Dl. Alin Plopeanu
Nu am contractat, dar, până în data de astăzi, a fost contractată, întradevăr, o firmă juridică specializată, până în decembrie.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi dacă nu aţi avut acordul Consiliului judeţean...
Dl. Alin Plopeanu
Aceasta este în continuare.
Dl. Bogdan Andrei Toader
L-a avut? Gata.
Aceasta trebuia să spuneţi, că aţi avut acordul. Am înţeles. Vă
mulţumesc.
Cine este pentru? Cine se abţine? Unanimitate.
Nu a participat la vot domnul consilier Ionică Eugen.
Dl. Eugen Ionică
Precizați, Eugen.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eugen.
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Dl. Eugen Ionică
Mai sunt 2.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eugen. Aveți dreptate.
Vă mulţumesc.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Eugen Ionică, nu a participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 15 este proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între
judeţul Prahova şi municipiul Ploieşti, pentru finanţarea realizării „Strategiei locale
de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producţie transport - distribuţie, la nivelul judeţului Prahova pentru municipiul Ploieşti”, în
vederea accesării de fonduri, iniţiat de subsemnatul.
Îmi place foarte mult - „la nivelul judeţului Prahova, pentru municipiul
Ploieşti” - este o frază foarte bine punctată aici.
Aşa cum v-am spus în una din Informările şedinţelor precedente, ne
dorim foarte mult ca, împreună cu primăria municipiului Ploieşti, să avem o
strategie, atunci când gândim următoarele investiţii în Termoficare. Trebuie să
ştim, foarte clar, ce se doreşte, ce variante trebuie să alegem atunci când vom
demara investiţiile, pentru că nişte investiţii majore trebuie făcute - că sunt din
fonduri europene, că sunt din fonduri guvernamentale care sunt la dispoziţie pentru
astfel de investiţii, acest lucru contează mai puţin.
Contează foarte mult ce ne dorim şi unde vrem să ajungem cu această
termoficare, în următorul sens: reţeaua primară merită a fi reabilitată, sau merită
mai mult să fie construit un punct termic la ieşirea din oraş, astfel încât această
reţea destul de lungă, de la Brazi până la Ploieşti, să fie complet desfiinţată şi să nu
mai avem pierderile aferente care sunt acum şi care, să fim sinceri, din ce cred eu,
sunt suportate, inclusiv de către cetăţenii municipiului Ploieşti.
Şi, pentru acest lucru, împreună cu primăria municipiului, am demarat
această strategie. Ne asociem, cu cote egale, 50 cu 50%, pentru contractarea unei
firme, pentru elaborarea acestui studiu.
Vă spun, sincer, suma am pus-o destul de mare, pentru că nu ne-am dat
seama cât ar costa, nu am anticipat şi am spus: „Domnule, să prevedem o sumă!”
În urma licitaţiei, poate să fie jumătate, poate să fie mai puţin, dar am
zis, totuşi, să nu ducem lipsă, pentru că, cel puţin pe raza judeţului Prahova, nu
cunosc o firmă care să elaboreze un astfel de studiu.
Eu nu ştiu şi, sincer, nu cred că Veolia este în măsură... pentru că şi
dânşii au contract până în 2019, an în care va trebui să vedem ce se întâmplă, după
licitaţia următoare, cu concesionarea serviciului.
Aceasta a fost gândirea, cei de la RASP vor duce o mare parte a acestei
proceduri, pentru că dânşii se vor ocupa de contractarea firmei.
Vă rog, domnul!
Dl. Gabriel Hornoiu
La 15, 16, 18 nu voi participa la vot.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
15, 16, 18, am înţeles, este bine!
Domnul Hornoiu nu participă la vot.
Vă rog!
Dl. Alexandru Bănică
Aceste conducte de energie termică... eu cred că ar trebui, mai bine,
altele noi.
Aceste conducte sunt făcute în anii 1963, 1970, 1973 şi sunt conducte de
metal, din acelaşi aliaj.
Acelea s-au corodat şi când vor începe să plesnească, plesnesc toate.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Tocmai din acest motiv vor fi nişte investiţii majore.
Problema este să investim banii cu cap, nu să ne apucăm să reabilităm
acum această reţea primară, să ne trezim, peste trei, patru ani de zile, că ne dorim,
de fapt, să fie termoficarea la doi...
Dl. Alexandru Bănică
Eu ştiu că prin contractul...
Dl. Bogdan Andrei Toader
... la marginea oraşului.
Dl. Alexandru Bănică
... prin contractul cu francezii...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da.
Dl. Alexandru Bănică
... trebuiau să facă nişte investiţii şi francezii, pe nişte ramuri de
conducte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Le fac, să ştiţi.
Dl. Alexandru Bănică
Atunci au fost puţin şmecheri, că le-au băgat şi în costuri...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, investiţiile.
Dl. Alexandru Bănică
... investiţiile, dar trebuia să facă din profit multe investiţii. A se vedea şi
aceasta.
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Dl. Eugen Ionică
Când s-a dat acest contract?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Calotă, deci, 2004, 2003.
Dl. Alexandru Bănică
Nu, este între Calotă şi nu mai ştiu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
2003, vă spun eu, cam aşa.
Dl. Alexandru Bănică
2003-2004. 2004-2005. 2005, sunt vreo doi ani.
Ştiu că era al Prefecturii şi, până în 2004, nu am putut să îl văd.
Dl. Eugen Ionică
Știu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Ionică, dacă ştiaţi răspunsul, întrebarea era retorică, sau voiaţi să
auziţi răspunsul din gurile noastre?
Domnul Ionică, vreţi să vă întrebăm şi noi pe dumneavoastră de
PLUSVAG? Putem, avem astfel de abordări, dar lăsăm trecutul trecutului...
Dl. Alexandru Bănică
Sunteţi de doi ani!
Dl. Bogdan Andrei Toader
...şi predecesorilor.
Dl. Alexandru Bănică
Domnule preşedinte, eu, la Prefectură, nu am reuşit să îl văd, că nu era
încă terminat. Eu am terminat la şase luni după el.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Vă rog, domnul Ciolac!
Dl. Dan Ciolac
Pe mine mă bucură faptul că vrem să ştim, privind acţiunile noastre
viitoare, vrem să ştim nişte lucruri, în baza unor studii.
Cred că, în toate domeniile, aşa ar trebui să facem.
Trebuie ca cineva să ne spună ce previziuni există, cum putem
monitoriza, sau ce acţiuni trebuie să întreprindem acum, pentru a rezolva nişte
probleme din viitor, probleme care nu sunt deloc simple, iar problema energiei
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este o problemă extraordinar de complicată, în toată lumea şi, atunci, ar trebui să
luăm acest model al studiilor, studii fundamentate, studii adevărate şi să aplicăm şi
în alte domenii, atunci când vrem să ştim ce se va întâmpla, sau ce trebuie să facem
pentru ce ne aşteaptă în viitor.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ca să vă completez, acest studiu mai are un rol, în vederea evidenţierii
tuturor surselor de furnizare de energie termică.
Noi am primit mai multe adrese din partea LUKOIL, care pot furniza
gigacalorie la aproape jumătate de preţ din preţul actual: 90 şi ceva, plus TVA, ca
să fiu mai exact.
Problema este că nu pot furniza decât o cantitate foarte mică, undeva la
15 - 20% din necesarul pentru o lună de zile, dar poate găsim şi la Brazi alte surse,
pentru că şi ei au acolo un sistem de cogenerare.
Tocmai din acest motiv ne-am gândit să efectuăm acest studiu, să îi
evidenţiem pe toţi potenţialii furnizori.
Doamne fereşte!, în caz că, la un moment dat, se strică centrala, Centrul
de la Brazi, trebuie să vedem ce alte variante avem, pentru că, totuşi, 57 mii de
gospodării, să le zicem, ca să nu le zicem apartamente, beneficiari, este o cifră
destul de importantă şi nu putem să nu găsim soluţii, cel puţin să găsim soluţii care
să dăinuiască în viitor.
Dacă s-a votat acest punct, sau dacă nu... Vi-l supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Hornoiu Gabriel, nu a participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult.
Numărul 16 este proiect de hotărâre privind modificarea arondării
localităţilor din judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor.
Doamna Zecheru, vă rog!
Dna Ornella Adriana Zecheru
Este vorba de înființarea și funcţionarea Serviciului public local de
evidenţă a persoanelor, la nivelul comunei Blejoi.
Aprobarea pentru înfiinţare a fost obţinută mai în urmă, conform
metodologiei de înfiinţare a acestor servicii, iar astăzi, dumneavoastră trebuie să
aprobaţi rearondarea activităţii de la Serviciul public de evidenţă a persoanelor al
municipiului Ploieşti la serviciul care va funcţiona, de sine - stătător, în comuna
Blejoi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dna Ornella Adriana Zecheru
Și ulterior, luna viitoare, o să avem avizul şi pentru...
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Păuleşti.
Dna Ornella Adriana Zecheru
... rearondarea localităţii Păuleşti, în urma celor două hotărâri de Consiliu
local, atât a localităţii Păuleşti, cât şi Blejoi…
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult.
Dna Ornella Adriana Zecheru
… care va presta serviciile de evidenţă a persoanelor şi pentru comuna
Păuleşti.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aşa am vorbit şi cu domnul de la Bărcăneşti, care doreşte să ia Pucheni,
pentru că are acest serviciu şi îşi doreşte ca Pucheni să nu mai vină la Ploieşti.
Oricum, au avansat foarte mult, în această privinţă foarte multe localităţi
şi-au înfiinţat...
Dna Ornella Adriana Zecheru
32 de localităţi funcționează la nivelul județului Prahova.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ceea ce este un lucru bun, că nu mai se plimbă lumea...
Am mai scutit şi nişte taxe acum.
Vă mulţumesc foarte mult, doamna Zecheru!
Dacă nu sunt probleme, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Hornoiu Gabriel, nu a participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult.
Numărul 17, este proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării
Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti.
În urma mai multor controale, după cum v-am spus, avem mai multe
decizii prin care ni se solicită un Plan de restructurare a Centrului de la Călineşti.
Va trebui, anul acesta, să proiectăm şi o gândire pentru viitor, pentru că
finalizăm această restructurare, dar, totuşi, nu rezolvăm problema de la acest
Centru, care ar trebui să beneficieze de o locaţie nouă, cu toate dotările şi, dacă se
poate, tot în Călineşti, pentru că deja toate aceste controale deranjează şi activitatea
desfăşurată în acest Centru, dar, v-am spus, în urma controalelor, avem un Plan pe
care încercăm să îl urmăm, pas cu pas.
Dacă, în afară de doamna consilier David Simona, care nu participă la
vot, dacă sunt alte comentarii?
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Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean David Simona, nu a participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 18 este proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului judeţean Prahova nr. 196/2016.
Aici aş vrea să fac un pic „mea culpa”. Datorită unor solicitări care au
venit din partea operatorului care desfăşura cursa Ploieşti - Goga - Râfov, dintr-o
eroare, s-au eliminat cursele de la orele 20,00; 21,00 şi 00,00 noaptea.
Domnul primar al comunei Râfov a venit în această dimineaţă, fiind
foarte supărat.
Mai mulţi cetăţeni au adresat petiţii către primăria Râfov şi către
primăria Berceni, în aceeaşi măsură, mai ales cei din schimbul doi, care făceau
naveta cu această...
Şi acum revenim la această Hotărâre, modificarea Hotărârii nr. 196.
Revenim la ce a fost până acum, cât timp... de la Serviciul transporturi...
Dl. Alexandru Andron
Până acum o lună.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Până acum o lună. Este bine.
Dl. Alexandru Andron
Și în ziua de astăzi graficul se desfășoară după această…
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dar, cum v-am spus, ne facem, cel puţin eu, „mea culpa” şi vă rog să
aprobaţi modificarea, de fapt este revenirea la graficul curselor iniţial, astfel încât
cetăţenii să poată să facă naveta, inclusiv la orele 00,00.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”.
(Domnii consilieri județeni Hornoiu Gabriel și Sepși Daniel, nu au
participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 19 este proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de
Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova.
Deci, am discutat cu colegii mei.
Domnul director este aici, prezent.
24

Este vorba de Regulamentul de organizare şi funcţionare, de modificarea
unor articole: art. 19, alineatul 7, litera b) şi c), pentru a permite acestei direcţii să
îşi desfăşoare activitatea în timpul sezonului rece şi să se aprovizioneze cu nisip şi
materiale antiderapante, pentru combaterea lunecuşului, scrie aici.
Dl. Corneliu Adrian Ioniţă
Da, este termenul din contract.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ştiu şi aceasta, domnul Ioniţă, pentru că l-am întâlnit la dumneavoastră,
dar mie, totuşi, mi se pare amuzant termenul.
Iniţial, noi am dat aprobare pentru aprovizionarea cu nisip dar, sincer,
dacă ne raportăm nu la ziua de ieri, ci la ziua de alaltăieri dimineaţa, când a fost
acel lunecuş, se constată necesitatea aprovizionării şi cu material antiderapant, nu
numai cu nisip. Dacă, să zicem, pe timpul unei ninsori, ne descurcăm cu nisip, pe
timpul fenomenului de polei nu ne descurcăm decât dacă ne aprovizionăm şi cu
material antiderapant.
La articolul c): „În cazuri excepţionale, la solicitarea ordonatorului
principal de credite, se va efectua deszăpezirea manuală şi mecanică a drumurilor
judeţene, prin răspândirea manuală a nisipului şi a materialelor antiderapante”.
Este la fel, ca să ne asigurăm că, dacă, Doamne fereşte!, una dintre firme
nu poate efectua serviciul din motive de forţă majoră, care sunt incluse în contract,
să avem o rezervă, astfel încât cetăţenii să nu sufere de pe urma acestor incidente.
Dacă sunteţi de acord cu acest proiect de pe ordinea de zi? Cine este
pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
V-aş mai reţine atenţia la Diverse cu o problemă, pe care o repun pe
tapet, să zic aşa: este vorba de situaţia „Parcului Industrial Brazi”.
De la ultima noastră Informare, noi tot am făcut, inclusiv astăzi, adrese
către instituţii abilitate, pentru a cerceta ce s-a întâmplat acolo şi cum am ajuns noi
să pierdem un proces, unde este vorba de…
Dl. Eugen Ionică
Poate pentru că nu am avut angajați avocați buni.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este o variantă.
Aici aș putea fi răutăcios, dar nu sunt, pentru că nu mi-aș dori să fiu în
locul nimănui.
Dar, până când instituţiile abilitate verifică, cercetează şi identifică
vinovaţii pentru această pierdere, situaţia a degenerat, astfel încât angajaţii de la
Parcul Brazi să știți că nu şi-au luat salariile pe ultima lună.
Dna Dorina Nica
Le-am luat.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Le-aţi luat?
Dna Dorina Nica
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Felicitări! Aceasta era situaţia pe care o aveam de săptămâna trecută.
Dar problema, să ştiţi, este de actualitate, pentru că toate bunurile sunt
sub sechestru, unele dintre ele au ajuns la a treia strigare la licitaţie.
Domnul Necula este acolo, în AGA, cu domnul Horia Toma şi pot
raporta situaţia, iar singura variantă pe care noi am văzut-o... şi - vă spun ceva -,
am aici materialul pe care voiam să fie pus la mapă la absolut toţi dintre
dumneavoastră, dar, pentru că orice material are nevoie de a fi citit, pe îndelete, o
să vi-l transmitem pe e-mail, măcar să fiţi informaţi, pentru că situaţia impune
intrarea în insolvenţă.
Altă variantă - ca să oprim şi să ne redresăm cu această Societate -, nu a
găsit absolut niciunul dintre cei din Consiliul judeţean, dintre cei din AGA, pentru
că, în acest moment - vă dau cazul din luna decembrie -, noi, Consiliul judeţean,
am virat către Parc o sumă ... De cât, doamnă?
Dna Dorina Nica
78 mii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
De lei?
Dna Dorina Nica
De lei, da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... care erau necesari pentru plata salariilor şi pentru Finanţe...
Dna Dorina Nica
Domnul președinte, aceasta era redevența care se calculează la ANAF.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Corect! Pe care v-o dăm noi. Pe teren...
Dna Dorina Nica
Era necesară pentru achitarea contribuțiilor la ANAF, dar banii au plecat
către executor.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Către executor. Deci, orice ban care intră în Societate...
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Dna Dorina Nica
S-a purtat o corespondență între Consiliu și Parcul Brazi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doamnă, vă spun ceva, ideea nu este să fie o corespondenţă când vă
virăm nişte sume.
Normalitatea înseamnă ca, atunci când vă virăm sumele, dumneavoastră
să puteţi face cu ele ceea ce este prioritar pentru Societate. Aceasta este
normalitatea.
Din acest motiv, orice sumă ar intra în conturile Parcului Brazi, este,
automat, direcţionată către executor, iar situaţia deja trenează de foarte mult timp.
Aici au dreptate şi cei de la Contabilitate şi cei din conducerea Parcului
Brazi.
Sumele pe care Parcul le are de încasat cu cele pe care le are de plătit
pentru acest litigiu, să zicem,- care a fost câştigat în instanţă -, sunt echivalente.
Deci, Parcul, în mod normal, dacă ar încasa tot ce ar avea de încasat şi…
Dna Dorina Nica
Și din litigii…
Dl. Bogdan Andrei Toader
…din litigii şi din...
Dna Dorina Nica
Ar fi Ok.
Dl. Bogdan Andrei Toader
… ar fi pe plutire.
Problema este că s-ar putea să încaseze trei ani, iar, în trei ani - la aceste
sume se adaugă şi penalităţi -.
Momentan, am plătit... Cât, doamnă? Am plătit…
Dna Dorina Nica
Am plătit 2,7 milioane şi mai avem 1,8 milioane de plată.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu mai este vorba de o sumă foarte mare, dar s-ar putea să vină cu
penalităţi la aceste sume.
Singura variantă este intrarea în insolvenţă, reorganizare, ca să sune mai
frumos.
Nu este o insolvenţă pe care să nu o mai scoatem, să o ducem spre
faliment, pentru că varianta cealaltă este că aceşti oameni vor vinde, bucăţică cu
bucăţică, acest Parc.
Dacă s-a ajuns la a treia strigare, vă daţi seama că vând bucata de teren
cu 2 euro.
Aici, dacă avem jurişti...
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Vă spun ceva - eu am vorbit cu domnul Pavel şi problema cu care ne
confruntăm este următoarea - pentru declararea insolvenţei -: mai mulţi membrii ai
CA-ului, datorită situaţiei, şi-au dat demisia.
Insolvenţa poate fi cerută de către administratorii firmei. CA, dacă dânşii
nu mai sunt, iar procedura pentru noul CA este în plină desfăşurare, adică am
selecţionat firma, am înţeles, firma va intra acum şi va face evaluarea dosarelor.
Problema este că mi se spune că trebuie să aşteptăm CA-ul. CA-ul care
poate să vină peste o lună şi jumătate, 60 de zile, 90 de zile, depinde de cum se
mişcă această procedură de selecţionare a dosarelor pentru membrii CA, dar noi, în
aceste două luni de zile, pe lângă faptul că, colectăm penalităţi, suntem jecmăniţi,
ni se ia orice ban şi ni se vând bunurile pe nimic.
Ce să vă zic mai mult de atât?
Dl. Eugen Ionică
Domnule preşedinte, dar de această situaţie se ştie de multă vreme. Nu
este de acum.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Corect!
Dl. Eugen Ionică
Sunt ani de zile, în care nu s-a făcut mai nimic.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, este vorba de un an de zile, dar problema este că noi tot am sperat că
vom ajunge cu acestă firmă la o negociere, având în vedere că mai avem 1,8
milioane de lei, adică ne-am plătit marea parte, atunci, „domnule, haideţi, să o
eşalonăm pe mai mulţi ani, lasă-ne, sau ia-ţi un bun din Parc, ne compensăm”.
Nu, ei vor bani.
M-am interesat şi de acestă problemă: se pare că banii ajung într-o firmă
care şi ea este în insolvenţă.
Dacă noi vom câştiga orice proces - să zic că ne recuperăm această
sumă, pe care eu o consider - şi membrii AGA şi mai mulţi membri din Consiliu exagerată şi, pe nedrept câştigată, - şi dacă o câştigăm, nu o avem de unde să o
luăm -, pentru că…
Dl. Alexandru Bănică
Domnule preşedinte, să studiem următoarea problemă: să împrumute, să
gajeze cu sediul de la Parc, să ia nişte bani, 1 milion şi ceva, să dăm banii acelora
şi am terminat povestea.
Dl. Gheorghe Necula
Domnule coleg, este sechestru!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este sechestru! Nu mai avem niciun bun.
Săptămâna viitoare mai vând trei terenuri, mai avem o maşină, un
Minivan, nu ştiu, microbuz, 8+1, în condiţii foarte bune de funcţionare, 40 mii de
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km, care are o valoare de piaţă, dacă este, o să îl vândă, nu ştiu, la a treia strigare
cu...
Dl. Alexandru Bănică
Pe toate obiectivele este sechestru? Pe toate obiectivele?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Tot. Tocmai aceasta este şi problema. Și dacă vine un chiriaş, am vrea să
îi închiriem, să îi concesionăm terenul, să scoatem un bănuţ ca să le dăm, nu
putem, pentru că este sub sechestru, noi nu mai putem face nimic.
Vă rog!
Dna Andreea Moise
Pe partea de contract de administrare și concesiune se poate face...
Noi nu mai putem să facem divizare, dar închiriere şi administrare, se
poate face.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Acesta este un lucru bun.
Dna Andreea Moise
Bani de administrare cu sarcini, bineînțeles, dar se poate face.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dar ştiţi care este problema?
Mi-am pus altfel problema: un chiriaş vine şi vede că preţul nostru de
închiriere este de ...
Dna Dorina Nica
0,1 euro.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... 0,1euro şi vede că a ajuns, la a treia strigare, la această firmă, la 2
euro, să zicem, că a început de la 8 euro, parcă, dacă ţin eu minte şi a venit prima
dată la jumătate, la 4 euro şi o să ajungă la 2 euro.
Păi, ce îi convine, să îl cumpere cu 2 euro, sau să ne plătească nouă
chirie? Nu contează cât, 0,1 euro, poate să fie şi 0,3 euro, dacă suprafaţa este mai
mică, dacă suprafaţa este mai mare, ajunge până la 0,1 euro, din câte ştiu.
Adică, totuşi, nu ne aflăm într-o situaţie favorabilă, adică această
declanşare a procedurii de insolvenţă chiar ne dă o gură de oxigen pentru redresare.
Vă spun ceva: până şi directorul a intrat în concediu medical și a zis: „Nu
mai pot!”. Nu este o situație...
Câţi oameni mai sunteţi toţi?
Dna Andreea Moise
23.
Dl. Bogdan Andrei Toader
23. Poftiţi?
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Dna Andreea Moise
23 cu tot cu domnul director.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. 22.
Cât aveţi fondul de salarii, lunar?
Dna Dorina Nica
70 mii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
70. 3.500, din care jumătate... Nu aveţi salarii foarte mari.
Am calculat: dacă 3.500 este media, cu dările la stat, rămâneţi cu 2.000
lei - media salarială.
Dl. Gheorghe Neaga
Aş vrea să adaug ceva, că s-a pus întrebarea - având în vedere că situaţia
această trenează de multă vreme - și că de ce nu s-a făcut nimic până acum.
Trebuie să ştie colegii că s-a aşteptat şi un răspuns de la DNA.
Deci, toată lumea a sperat că DNA-ul va acţiona mai repede şi vom afla
ce se întâmplă acolo și tot aşteptăm, aşteptăm...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă spun, un singur răspuns am primit anul trecut, undeva în septembrie,
prin care ni s-a transmis că s-a început urmărirea penală „in rem”, adică faţă de
fapte.
Acum, pentru noi, cel mai bun lucru era ca acea hotărâre de instanţă, care
este supremă, să fie declarată nulă şi, până la aşteptarea concluziilor DNA-ului, să
putem să nu avem sechestru şi astăzi.
Din păcate, hotărârea este în vigoare, executorul o duce la îndeplinire
foarte bine, zic eu, prea bine...
Dna Andreea Moise
A mai avut scăpări, domnul executor.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da? Doamne ajută!
Dna Andreea Moise
A contestat o licitație în instanță, mai primește și amenzi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da? Foarte bine!
Acum, vă spun ceva: am făcut acestă Informare şi această discuţie pentru
că noi, cu prima ocazie, dacă găsim o variantă prin care să declanşăm procedura
aceasta, mai repede, o să vă convocăm la o şedinţă extraordinară pe această temă.
Momentan, ni se tot transmite că trebuie să avem CA-ul, pentru că el este
cel care declanşează.
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Dacă găsim, legal, vorbim cu toţi juriştii şi o să mai întrebăm, o să vă
convocăm, pentru că trebuie, de urgenţă.
Altfel, o să ajungem în situaţia de a nu mai avea ce scoate de sub
sechestru, că toate bunurile sunt vândute.
Domnilor, dacă mai sunt la Diverse alte...?
Vă rog, domnul Soiu şi domnul Ciolac!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Mulţumesc. Aş dori două probleme să ridic, domnule preşedinte!
Le ridic din dorinţa ca, ştiu eu, să se perfecţioneze nişte lucruri, din punct
de vedere organizatoric, la care participă consilierii Consiliului judeţean.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sigur!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Recent, am fost la aniversarea Micii Uniri, în cele două locaţii cunoscute:
la Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” şi la Muzeul de Istorie şi Arheologie şi, cred că
aţi observat şi dumneavoastră că, beneficiind şi de o zi darnică, cu radiaţie solară
intensă, a fost aglomeraţie.
În aceste condiţii - este prima dată când eu vin -, am observat că ne
călcăm pe picioare, că nu este spaţiu.
De aceea eu vă propun, pentru viitor - şi, gândind împreună cu
conducerea Muzeului de Istorie şi Arheologie -, ca acel spaţiu de la Muzeu, care
este ceva mai generos decât la Colegiu, să fie reamenajat, pentru că nu merge.
Ceremonialul acela, aţi observat, se desfăşoară ca şi cum te-ai scărpina
cu mâna dreaptă la urechea stângă.
Probabil şi cu sprijinul Garnizoanei, veţi găsi acel loc pentru o festivitate
care să decurgă mult mai elegant.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Haideţi, să vă spun!
Să ştiţi că şi eu am sesizat acest lucru, cel puţin la „Cuza” şi organizatorii,
dar şi locul este impropriu, dar organizatoric a fost ceva de neexplicat şi a mai fost
ceva la „Cuza”: se striga, mult prea repede, cine urmează să depună buchetul cu
flori şi nu se puteau extrage din mulţime, ca să ajungă să depună.
La dumneavoastră, la PNL, cel puţin, a fost un domn şi restul nu a mai
ajuns.
La noi, domnul senator Oprea nu a mai ajuns, de asemenea, dar, revenind,
la Muzeul de Istorie este o mică problemă: în primul rând că el este Muzeu şi, doi,
acolo este statuia.
Adică, nu putem să facem în altă locaţie, decât unde este statuia.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Spaţiul verde trebuie regândit.
Spaţiul trebuie regândit, sau soclurile celor două statui să fie aduse spre
aleea principală.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Aceasta mă gândeam. Să se uite...
Dl. Mihail Iulian Soiu
Deci, sunt două soluţii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... statuile să se uite către intrare, să fie puse...
Dl. Mihail Iulian Soiu
Chiar dacă rămân tot aşa orientate, dacă se aduc lângă alee şi se creează
un spaţiu lângă ele...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ştiţi, doamna Ludmila a făcut o glumă...
Dl. Mihail Iulian Soiu
... este altceva.
Dl. Bogdan Andrei Toader
O să vorbim cu proprietarul.
Dl. Mihail Iulian Soiu
În orice caz, soluţii se găsesc.
De ce vă spun? Pentru că suntem reşedinţă de judeţ.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Corect! Au fost foarte mari probleme organizatorice.
Recunosc, pentru un municipiu şi pentru un judeţ care se respectă, ar
trebui să reglementăm problema aceasta.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Vă mulţumesc. A doua problemă...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog! Domnul Enescu şi domnul Ciolac!
Dl. Mihail Iulian Soiu
A doua problemă...
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnul Soiu, să rugăm primăria municipiului Ploieşti să mute
organizarea acestui eveniment la Floreşti, unde cred că este spaţiu la bustul lui
Cuza.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Sau la statuia de la Gorgota.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă rog, domnul Ciolac!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Ar fi dezonorant pentru Ploieşti să se mute în afara municipiului!
A doua problemă pe care aş vrea să o ridic este cea legată de vizita în
Republica Moldova.
Se pare că au fost două vizite până acum programate.
Eu am primit un SMS despre această vizită în Republica Moldova.
Eu aş vrea ca să se ocupe, inclusiv de Informarea aceasta, Consiliul
judeţean, respectiv, organizatorul, pentru că eu cred că există o delegaţie oficială,
eu aşa înţeleg, a Consiliului judeţean, care merge acolo şi, atunci, el să se ocupe de
toată Informarea aceasta, care să cuprindă, în e-mail sau în SMS, toate datele
referitoare la obiectiv, plecare, date de contact, cu cine se ia legătura şi finalizarea
ei şi printr-un Raport în şedinţa Consiliului judeţean, că aşa este normal când
pleacă o delegaţie a Consiliului judeţean. Vă mulţumesc.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Deci, la acest lucru, vă răspund eu, domnule coleg.
Ideea este că o delegaţie, în afara celor care care sunt când se
organizează EURO PRAHOVA, care sunt delegaţii mari, în rest, grupurile politice
îşi nominalizează reprezentanţii.
Aceasta este regula, aşa s-a stabilit dintotdeauna, deci, de aceea aţi primit
acel SMS, nu de la Consiliul judeţean, ci de la un coleg de-al dumneavoastră,
pentru că grupurile politice nominalizează participarea în delegaţii - tocmai pentru
că dumneavoastră ştiţi mai bine care vă este programul, tocmai pentru că acelaşi
lucru se face de cel puţin doisprezece ani în Consiliul judeţean, iar această
nominalizare... după aceea cei care confirmă participarea primesc absolut toate
detaliile.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Rămân valabile atunci celelalte doleanţe pe care le-am inclus.
Dna Ludmila Sfîrloagă
După ce se confirmă participarea, cei care participă prezintă...
Ei primesc toată prezentarea şi toate celelalte.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Da. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Ciolac, vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Urmează un capitol foarte important al activităţii noastre: discuţiile de
buget, despre buget, pentru întocmirea bugetului, cum doriţi dumneavoastră.
Vă rog să ne spuneţi sau să le spuneţi colegilor care este programul.
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