ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 18 decembrie 2017, ora 15,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 438 din
12.12.2017 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 34
consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca,
Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian,
Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică
Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga
Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Niță
Cătălin Răzvan, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta,
Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma Horia
Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, și Tudoran Lorin Gabriel.
Au lipsit doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier
județean Viter David Andrei.
La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi
Bîgiu, secretarul județului Prahova.
De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii invitați: dna
Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Luminița
Sînziana Iatan, Arhitect Șef; dl Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al
Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Silvia Constantinescu directorul executiv
adjunct al Direcției proiecte cu finanțare externă, dna Eliza Grecu, directorul executiv
adjunct al Direcției economice, dna Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe
din cadrul Direcției economice; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl
Alexandru Andron, șeful Serviciului Transport din cadrul Direcției servicii și achiziții
publice; dna Anișoara Ștefănucă, managerul Centrului Județean de Cultură Prahova;
dl Daniel Banu, șeful Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, domnul
Marcian Cosma, directorul Societății „Brazi Industrial Parc ” S.A. și reprezentanții
presei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Pentru prima
parte a programului nostru, pentru această ședință festivă, ar trebui să ținem cont că
este ultima ședință pe anul 2017 - Ședința ordinară a Consiliului județean - și după ce
vom epuiza puținele puncte de pe ordinea de zi o să trecem la partea festivă pentru
colegii care au dat curs invitației și au venit pentru a sărbători împreună cei 25 de ani
de activitate de la reînființarea Consiliului județean Prahova.
Pentru a începe ședința, v-aș ruga să ne ridicăm pentru Imnul de stat!
X
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Pentru a începe ședința ordinară a Consiliului județean Prahova aș vrea să vă
supun atenției ordinea de zi așa cum v-a fost ea transmisă, cu cele doisprezece proiecte
și cu suplimentarea ordinii de zi, pe care v-o supun aprobării.
Proiectul nr. 13 - „Proiect de hotărâre 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.”
Așa cum v-am anunțat, având în vedere solicitările venite pe adresa
Consiliului județean din partea autorităților publice locale, am dorit ca în această
ultimă ședință poate reușim să-i sprijinim în vederea realizării unor obiective. Au fost
solicitări care însumează șase milioane de lei, aproximativ.
Punctul nr. 14 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale
Hotărârilor Consiliului județean Prahova 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.”
Este vorba de o solicitare venită de la una din primării, de la primăria Cornu,
care dorește redistribuirea sumei, întrucât a avut parte de o economie în urma
procedurii de achiziție publică și solicită suplimentarea la cealaltă lucrare pe care o
avea în contractul de asociere.
De asemenea proiectele 15 și 16, pe care vi le supun pentru suplimentarea
ordinii de zi. Este vorba de aprobarea a două înțelegeri de colaborare între județul
Prahova și două raioane din Republica Moldova. La numărul 15 ar fi vorba de Raionul
Strășeni, din Republica Moldova, iar la 16 de Raionul Glodeni, tot din Republica
Moldova. Având în vedere că anul 2018 reprezintă un moment important în istoria
națiunii române, 100 de ani de la Marea Unire, am spus că este un moment prielnic să
vă supunem atenției aceste două noi înțelegeri de colaborare.
Dacă sunt discuții de făcut pe seama suplimentării? Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi cu aceste două proiecte? Împotrivă?
Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
suplimentarea ordinii de zi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Și acum ordinea de zi în integralitatea ei.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean
Prahova din data de 24 noiembrie 2017.
2

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului,
precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova la 30
noiembrie 2017- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
3. 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.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul construcțiilor,
aplicabile în anul fiscal 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal
2018, în vederea eliberării unor documente din domeniul construcțiilor - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole
și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2018 - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de
doamnele consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David și de domnii
consilieri județeni Gheorghe Neaga, Ion Ionică și Cristian Popescu.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al Consiliului județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a
regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Cultură Prahova inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind numirea, prin reîncadrare, a domnului Banu
Daniel, pe perioadă nedeterminată, în funcția de conducere de natură contractuală de
director al Serviciului Public Județean Salvamont Prahova - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui spațiu
în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str.
Erou Călin Cătălin nr. 1- inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spații
în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul
Republicii nr. 2 - 4 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de doamna
Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
13. Proiect de hotărâre 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.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârilor
Consiliului județean Prahova privind asocierea județului Prahova cu localități din județ,
precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în vederea
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realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de colaborare între Județul
Prahova din România și Raionul Glodeni din Republica Moldova - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna Ludmila
Sfîrloagă și de domnul Vasile Pătrașcu, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și
de consilierii județeni.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de colaborare între Județul
Prahova din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna Ludmila
Sfîrloagă și de domnul Vasile Pătrașcu, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și
de consilierii județeni.
17. Diverse.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Primul punct pe ordinea de zi este - „Aprobarea Procesului Verbal al ședinței
ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 24 noiembrie 2017.”
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 2 - este „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului
Județean Prahova la 30 noiembrie 2017.”
Așa cum am menționat într-o ședință precedentă și aș vrea să reiterez acest lucru,
activitatea noastră a fost grevată de foarte multe lucruri, în special de probleme
legislative, în special legea achizițiilor publice, care a făcut ca multe dintre proiectele
noastre să aibă întârzieri de câteva luni de zile. Din păcate execuția nu este una foarte
bună. Ca și cifră la ceea ce înseamnă dezvoltare să știți că nu am depășit până în acest
moment 30%, dacă nu mă înșel eu. În schimb am reușit la funcționare să avem o
execuție foarte bună, undeva la aproximativ 90%.
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 3 - „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova
pe anul 2017.”
Aș ruga-o pe doamna Dovâncă, întrucât sunt foarte puține modificările care sunt
la acest punct de pe ordinea de zi, dacă poate să prezinte.
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Doamna Dovâncă? Doamna Grecu.
Dna Eliza Grecu
La rectificarea de buget avem o diminuare, de la Direcția de finanțe, a cotelor
defalcate din impozitul pe venit cu 290 mii lei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Față de prognozat s-a încasat mai puțin cu 290 mii lei.
Dna Eliza Grecu
Exact. Da. Și ne-a adus la nivelul realizatului.
Avem o suplimentare la taxe și tarife de 100 mii lei și la alte venituri 20 mii, tot
așa, în funcție de realizat, și diminuarea unor venituri din amenzi, nu s-au încasat cele
prognozate (o diminuare cu 645 mii lei).
La partea de cheltuieli avem un surplus de 14 766 pe care propunem să-l
repartizăm astfel: 11 mii redistribuit de la un obiectiv de investiții ,,înlocuirea
arzătoarelor”, care nu se mai face anul acesta, din care 3200 am recuperat, cum ne-a
permis legea, ceea ce am alocat noi la Protecția Copilului și o diferență care s-a dus la
parteneriate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Cei 6 milioane.
Dna Eliza Grecu
La asocieri. Da.
Iar 7 800 care s-a dus la deșeuri, pentru proiectul de deșeuri.
S-au mai suplimentat 43 mii lei la noi, la aparatul propriu. Era o diferență care
trebuia acoperită.
50 mii s-a dat la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor.
45 mii la Muzeul Județean de Științele Naturii, iar restul redistribuiri în funcție
de necesitățile până la sfârșitul anului, atât la noi cât și la unitățile subordonate.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Principalele modificări au venit în urma proiectului legislativ, Ordonanța 90 care
a apărut săptămâna trecută, care ne-a permis să acoperim din excedent cheltuielile de
funcționare la D.G.A.S.P.C. și această modificare ne-a permis să recuperăm ce am
achitat din veniturile proprii. Altă modificare importantă - banii pe care-i aveam
preconizați pentru înlocuirea unor arzătoare la Veolia, i-am luat și i-am folosit pentru
aceste asocieri (cei 6 milioane). Acestea două ar fi principalele modificări ca și
importanță deosebită, ca și sume alocate, s-au modificate – după sens.
Un amendament pe care aș vrea să îl fac la acest proiect: în urma adresei nr. 152
625 din 13.12.2017, înregistrată la Consiliul județean, Ministerul Dezvoltării ne
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înștiințează că putem plăti, din fondul propriu, și recupera pe urmă de la dumnealor, de
la minister, proiectele înscrise în Programul Național de Dezvoltare, întrucât noi aveam
două astfel de proiecte în derulare și constructorii executaseră lucrările - cel puțin la
206 Gornet lucrarea este propusă pentru a putea fi recepționată. Am dispus ca și
amendament pentru dumneavoastră să putem plăti aceste sume din fonduri proprii.
Având în vedere această situație, propunem redistribuirea sumei de 740 mii lei de la
alte obiective: 640 de la amenajare sens giratoriu pe DJ 102 km 4+526 ,,Proiectare și
asistență tehnică” și 100 mii ,,Refacere trei podețe pe 101T punct Șinca alunecare zona
Mătrăguni, două podețe punct Școala sat Lutul Roșu și podeț în comuna Bertea”. Sunt
lucrări pe care le aveam preconizate pentru a le finanța anul acesta. Întrucât este
sfârșitul anului, putem să dislocăm banii de aici pentru a acoperi cele două obiective
aflate în situația mai sus menționată ,,Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 231
Gornet-Păcureți, de la km 8+310” - pentru care este necesară suma de 450 mii lei și
,,Îmbrăcăminte bituminoasă pe DJ 206 Talea km 7+740 până la km 9” - pentru care
este necesară suma de 290 mii lei.
Acesta este amendamentul pe care vreau să vi-l supun - să redistribuim banii de
la acele lucrări. Mai mult sunt proiectări decât lucrări și să acoperim aceste lucrări care
s-au executat și ministerul nu le-a acoperit ca și sume, să le plătim noi și să recuperăm
în anul viitor aceste sume, de la minister
Dacă sunteți de acord cu amendamentul făcut? Cine este pentru? Împotrivă?
Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
amendament
(Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Și acum proiectul nr. 3 în integralitatea lui, cu rectificarea de buget propusă.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
(Doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca nu a participat la vot).
(Domnul consilier județean Dumitru Cristian s-a retras de la lucrările ședinței).
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Numărul 4 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul
construcțiilor, aplicabile în anul fiscal 2018.”
Vreau să vă spun că în ultimii 4 ani, dacă nu mă înșel, nu am modificat aceste
taxe. Doamna Iatan a spus că taxele sunt calculate într-o manieră rațională și a spus că
putem să funcționăm tot cu aceste taxe stabilite acum patru ani de zile.
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Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 5 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicate
în anul fiscal 2018, având în vedere eliberarea documentelor din domeniul
construcțiilor.”
Este proiect inițiat de subsemnatul. Nu mai știu exact, dar cred că în anul 2016
sau 2015 l-am modificat. Avem și taxă de urgență pentru eliberarea documentelor din
cadrul Consiliului județean.
Doamna Iatan!
Nu am modificat nici aceste taxe. Dar când le-am stabilit noi, ca și cuantum,
prima dată?
Dna Luminița Sînziana Iatan
După apariția noului cod fiscal.
Taxele din hotărârea anterioară, întrucât indicele de inflație a fost negativ...
Dl Bogdan Andrei Toader
Nu a fost nevoie să le modificăm.
Dna Luminița Sînziana Iatan
...ar fi trebuit ca pentru anul viitor să majorăm cu indicele de inflație. Fiind
negativ am menținut taxele anterioare.
Dl Bogdan Andrei Toader
Acesta e un lucru bun. Nu am modificat nici măcar cu indicele. Dacă sunt
comentarii la acest punct? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 6 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale
produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal
2018.”
Așa cum bine știți, în fiecare an, conform adreselor primite de la Ministerul
Agriculturii, prin Direcția Agricolă, avem obligația să stabilim taxele pentru anul
următor. Întrucât ele vin deja prestabilite nu este decât o formalitate în a aproba aceste
7

taxe. Dacă sunteți de acord? Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este
pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc foarte mult!
Proiectul nr. 7 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții
pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova.”
Aici este vorba de mai multe promovări, dacă nu mă înșel.
Doamna Nușa!
Dna Elena Ion
Cu menținerea în același număr de posturi aprobate s-au organizat în luna
octombrie și noiembrie concursuri de promovare în grad profesional.
Dl Bogdan Andrei Toader
Câte persoane?
Dna Elena Ion
Am avut trei persoane pe funcții de natură contractuală și doi funcționari
publici. Posturile acestora se transformă ca urmare a declarării lor admiși la concursul
de promovare și mai sunt două funcții de execuție vacante supuse aprobării
dumneavoastră spre transformare. Vorbim de amândouă în cadrul Direcției juridic
contencios și administrație publică: un post de referent la Serviciul informatică, să fie
transformat în post, tot funcție publică de execuție, dar de inspector asistent pentru
punerea în aplicare a directivei europene din mai 2018 cu privire la protecția datelor
cu caracter personal și încă un post la Serviciul gestiune documente, tot din referent în
inspector debutant de această dată. Există o prevedere în legea protecției persoanelor
cu handicap - conducătorii autorităților publice sunt obligați să organizeze concurs
special pentru aceste categorii de persoane, în vederea accesării și acestor categorii de
angajați de salariați, se propune transformarea acestuia în inspector debutant.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult!
Dacă sunt comentarii la acest punct?
Așa cum ați înțeles din exprimarea doamnei Nușa, avem nevoie de oameni mai
bine pregătiți. Transformăm posturile din referent în inspector de specialitate, mai ales
pentru cei care vor lucra cu aceste date cu caracter personal.
Dacă nu sunt comentarii de făcut, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 8 - „Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul
Județean de Cultură Prahova.”
Așa cum cred că vă aduceți aminte, în ședința precedentă, am avut două situații,
de fapt au fost trei și care una s-a soluționat favorabil - cea de la Salvamont, iar două
le-am amânat. Este vorba de Centrul Județean de Cultură și de Muzeul de Artă, întrucât
solicitau modificare de organigramă pentru a acoperi lipsa unei persoane la
contabilitate.
Dna Elena Ion
Modificările pe legislație privind ForExeBug și toată legislația aceasta în
contabilitate a generat o nevoie de oameni calificați pe partea de TESA. Ambele
instituții au venit în același numeric, deci cu menținerea numărului de posturi, dar
veneau cu propunerea de transformare a unor posturi de specialitate din partea muzeală
sau de cultură și suplimentarea în partea de TESA. Atunci, la momentul acela –
noiembrie 2017, dumneavoastră ați solicitat o argumentare și o fundamentare mai bună
pentru că așa cum era construită organigrama și concepută. Păreau multe posturi pe
partea de TESA, dar au venit acum, specific pe fiecare activitate, au subordonat
activitățile: la Resurse umane un post – sub manager, secretariatul un post ca și
compartiment de sine stătător – sub manager, și acum într-adevăr sunt reflectate exact
câte posturi sunt în contabilitate, câte pe achiziții, deci o regândire a structurii
organizatorice, fără majorarea numărului de posturi.
Dl Bogdan Andrei Toader
Da, știu. Atunci am discutat prin comparație, salvamontul care avea un singur
post de economist...
Dna Elena Ion
Da, da.
Dl Bogdan Andrei Toader
...și avea o structură de 25 de persoane.
Dna Elena Ion
25 de persoane în 16 funcții de execuție.
Pentru că sunt oameni cu timp parțial.
Dl Bogdan Andrei Toader
Pe lângă Centrul de Cultură care avea...
Dna Elena Ion
50 de funcții.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Câte persoane avea la...?
Dna Elena Ion
Șapte. Dar acum sparte. Și dovedit câte pe activitatea de resurse – 1, câte pe
secretariat – 1.
Pe partea de administrativ se reflectă că de fapt avem personal puțin pe activități.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
Vă mulțumesc!
Așteptăm și Muzeul de Artă, care a rămas ultimul, să facă această evidențiere în
cadrul structurii pe care o are.
Vă mulțumesc!
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc!
Numărul 9 - „Proiect de hotărâre privind numirea, prin reîncadrare, a domnului
Banu Daniel, pe perioadă nedeterminată, în funcția de conducere de natură
contractuală de director al Serviciului Public Județean Salvamont Prahova.”
Înainte de a da cuvântul doamnei Nușa vreau să vă spun că sunt mulțumit de
activitatea Salvamontului. Să știți că este o structură care sprijină alte instituții foarte
mult, pe lângă că-și face foarte bine îndatoririle conform fișei postului, vreau să vă
spun că ajută și Jandarmeria montană, ajută și ISU când este nevoie, iar faptul că avem
un personal atât de mic pentru o suprafață atât de mare pe care o are Prahova, ca și
zonă montană, și totuși facem față, este datorită unei bune coordonări din partea
domnului Banu și datorită oamenilor pe care-i are dumnealui în subordine care își fac
treaba cu prisosință. A fost un mic comentariu din partea mea.
Vă rog, doamna Nușa!
Dna Elena Ion
La înființarea acestui serviciu public în subordinea Consiliului județean...
Dl Bogdan Andrei Toader
Când a fost înființat? Dacă tot suntem la o lecție de istorie, când a fost înființat?
Dna Elena Ion
În 2003.
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Dl Bogdan Andrei Toader
În 2003.
Dna Elena Ion
Prin analogie, numindu-se Serviciu public deși era unitate bugetară în
subordine, denumirea funcției conducătorului a fost de ,,șef serviciu”. Acum cu această
reîncadrare și cu transformarea postului de „șef serviciu” în „director” se face de fapt
numai o schimbare a denumirii funcției. Persoana care ocupa această funcție este
ordonator de credite. Atribuțiile dumnealui erau de conducător a unei instituții publice.
E adevărat că salariul, dreptul cuvenit, era la nivelul unui post de șef de serviciu și nu
a unui director.
Dl Bogdan Andrei Toader
Deși avea toate îndatoririle și obligațiile unui director.
Dna Elena Ion
Deși avea toate atribuțiile și... Exact. A unui conducător de instituție publică,
subordonată e adevărat, dar de instituție publică. Acest lucru este permis din punct de
vedere legal, de transformare a postului deja ocupat, pentru că nu facem decât să
schimbăm denumirea funcției, în condițiile în care atribuțiile nu sunt modificate în
proporție de peste 50%.
Dl Bogdan Andrei Toader
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult!
În varianta abreviată a ceea ce a spus doamna Nușa, îl înnobilăm pe domnul
Banu, în loc de șef serviciu, cu titlul de „director”, începând cu anul 2018.
Dacă sunteți pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Numărul 10, este proiect cu două treimi - „Proiect de hotărâre privind
prelungirea termenului de închiriere a unui spațiu în imobilul proprietate publică a
județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr. 1.”
Este vorba de Curtea de Apel. În urma adresei prin care ne-a solicitat prelungirea
cu încă un an a termenului contractului inițial. Sperăm că anul viitor vor finaliza
Palatul de Justiție și vor reuși să se mute într-o clădire care să facă față nevoilor
dumnealor, iar noi să putem să reabilităm întreaga clădire. Cum bine știți am reușit să
reabilităm doar o parte a Palatului Culturii. Lucrările fiind suspendate datorită faptului
că nu puteam să intervenim atâta timp cât Curtea de Apel își desfășoară activitatea
acolo - o lucrare începută în 2005 sau 2006. Sperăm ca anul viitor să putem să ne
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apucăm și de această parte a Palatului Culturii - dacă vor reuși dumnealor să se mute,
bineînțeles. Până atunci, dacă sunteți de acord să le prelungim termenul de închiriere.
Dacă sunt comentarii? Dacă nu vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Dacă se abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Numărul 11 pe ordinea de zi este tot un proiect cu două treimi - „Proiect de
hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spații în imobilul
proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii
nr. 2 – 4”, clădirea în care ne aflăm în acest moment.
Este vorba de mai multe contracte care au nevoie de prelungire. Este vorba de
antenele care sunt pe această clădire, antene pentru diferite companii de telefonie
mobilă. Este vorba de Orange, Vodafone, Telekom, Societatea Națională
Radiocomunicații SA, UPC și bineînțeles câteva instituții – Uniunea Județeană a
Producătorilor Agricoli Prahova, Asociația CAR a salariaților din cadrul Consiliului
județean Prahova.
Bineînțeles că Orange, Vodafone și aceste companii plătesc pentru suprafața
ocupată. Se pot observa tarifele. Să știți că este o condiție să fie cu plățile la zi ca să
putem să prelungim aceste contracte. Sunt niște chiriași buni, să spunem.
Dacă sunteți de acord, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se
abține cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Numărul 12 - „Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.”
Dacă sunt comentarii?
Domnule Sepși?
Domnul Sepși nu participă la vot.
Doamna Papuc și cu domnul Viter lipsesc, ca să se știe. Avem 35 prezenți, din
37, iar la acest punct de pe ordinea de zi domnul Sepși nu participă la vot.
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, dacă nu, vă supun la
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”
(Domnul consilier județean Daniel Sepși nu a participat la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Unanimitate din cei prezenți, fără participarea domnului Sepși.
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Acum am ajuns la punctele suplimentare - „Proiect de hotărâre 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”.
Un scurt comentariu: să știți că săptămâna trecută, chiar dacă am absentat,
doamna Fabioara, domnul Pătrașcu și cu doamna Sfîrloagă au avut o întâlnire cu mai
mulți primari din Prahova. Toți cei care au dorit suplimentarea sumelor alocate pe anul
2017 au trimis adrese în scris pentru ce obiective anume. Noi dăm curs. Sperăm să
cheltuiască acești bani în timpul acesta rămas până la sfârșitul acestui an calendaristic.
Am spus că este o ocazie. Dacă tot am beneficiat de aceste sume și posibilitatea de a
le acorda către instituțiile din județul Prahova, de ce să nu încercăm. Veți regăsi și cred
că ați primit lista completă pentru aceste asocieri.
Ați primit-o domnilor consilieri? O știți?
Da. Bun. Nu de alta dar mă simțeam nevoit să vă citesc fiecare asociere. Să știți
că unii dintre dumnealor au încercat să solicite sume mai mari. Am spus că nu vor
reuși să cheltuie sumele acelea de 500 mii lei în cinci zile. Am spus că trebuie să fim
puțin raționali.
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi, dacă nu vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Numărul 14 - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale
Hotărârilor Consiliului județean Prahova 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.”
Aici este vorba de o localitate, localitatea Cornu, care a dorit redistribuirea
sumei de 75 mii lei de la obiectivul ,,Consolidare, restaurare, conservare și punere în
valoare a monumentului eroilor din comuna Cornu”, faza DALI, la iluminat public
,,Eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal”.
Dumnealui a spus că nu mai are nevoie de acea sumă la monument și a dorit ca acea
sumă să fie redistribuită către iluminatul stradal.
Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă?
Dacă se abține cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Și acum cele două proiecte pentru care v-am solicitat suplimentarea. Este vorba
de cele două înfrățiri. În primul rând la numărul 15 – ,,Aprobarea înțelegerii de
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