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ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

 

 

P R O C E S   –   V E R B A L 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, 

din data de 5 august 2020 

 

 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului municipiului Ploiești, 

Adrian-Florin Dobre nr. 1700/31.07.2020. 

* 

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, absentă 

fiind doamna consilier Sălceanu Claudia-Oana. 

*** 

La ședință au mai participat: 

Domnul Adrian Florin Dobre   - Primar 

Doamna Ioana Geanina Serbinov - Secretar General 

*** 

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez. 

*** 

 Dl George Sorin Botez 

 Bună ziua! Începem cu prezența. 

* 

 S-a procedat la efectuarea prezentei prin strigare. 

* 

 La acest moment lipsesc un număr de patru colegi, respectiv domnul Dănescu, 

domnul Ganea, domnul Mateescu și doamna Sălceanu. Suntem un număr de 23 din 27. 

Avem cvorumul necesar desfășurării ședinței și o să vă rog în momentul în care vreun 

coleg mai apare, să ne anunțați. 

 Începem cu imnul de stat al României. 

* 

 Doamna Secretar, o să vă rog să ne spuneți dumneavoastră ce nu intră pe ordinea 

de zi din lipsă de aviz?  

 Dna Ioana Geanina Serbinov 

  Proiectul de la punctul 6 de pe ordinea de zi ”rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti” nu are aviz de comitet de 

coordonare. De asemenea are și aviz negativ de la Direcția Economică. Fără avizul 

comitetului de coordonare nu va fi vizat de legalitate. Și proiectul de la punctul 27 

”Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Clubului  Sportiv Municipal  

Ploieşti” de asemenea nu are aviz de comitet de coordonare. 
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 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Doamna Secretar, îmi permiteți să intervin cu o întrebare la dumneavoastră? 

 Dna Ioana Geanina Serbinov 

 Sigur! 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 În regulament este stipulat în mod expres faptul că dacă nu există aviz de la 

comitetul de coordonare, în condițiile în care comitetul de coordonare a discutat aceste 

proiecte, dar nu a emis avizul, să nu poată fi discutate în timpul ședinței de consiliu? 

 Dl George Sorin Botez 

 Comitetul de cordonare domnule Palaș nu a discutat aceste proiecte, a solicitat o 

serie de documente care nu au putut fi aduse decât în ultima parte a ședinței și a fost 

prorogată discutarea pentru studierea documentelor. Rămăsese ca în cursul zilei de ieri să 

fim reconvocați pentru a discuta modificările și nu s-a întâmplat acest lucru.  

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Sper să rămână înregistrat și în procesul-verbal ceea ce spun eu acum. 

 Dl George Sorin Botez 

 Sigur. 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Demersurile făcute de a scoate de pe ordinea de zi proiectele legate de Clubul 

Sportiv Municipal riscă să ducă la blocarea activității acestei instituții cu consecințe 

destul de grave. Sunt două proiecte care pot fi discutate astăzi și nu văd niciun 

impediment în a face treaba asta. 

 Dl George Sorin Botez 

 Impedimentul este dat de Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.S.M.-

ului care prevede în atribuțiile Comitetului de coordonare că avizează anticipat 

prezentării consiliului local toate documentele care sunt acolo precizate. Aceste două 

documente fac parte din atribuțiile de avizare ale Comitetului de coordonare. 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Dacă ați fi de acord să discutăm asta în consiliu astăzi, suntem membri în consiliul 

local toți și cei din comitetul de coordonare, să vă lămuriți asupra realităților de la Clubul 

Sportiv Municipal, să vă schimbați opinia. 

 Dl George Sorin Botez 

Vreau să vă informez că din comitetul de coordonare nu fac parte numai consilieri 

locali, ci sunt și persoane din executiv, este vorba de domnul consilier Prună, era domnul 

Donald Constantin, care este adevărat nu a mai venit dar a rămas numit, și nu putem să 

încălcăm dreptul domniilor lor la a-și exprima un punct de vedere dacă au fost numiți în 

acest comitet.  

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Este în regulă. Domnul președinte, nu ne rămâne decât să-i îndreptăm spre 

dumneavoastră pe cei care vor întreba de ce a rămas fără buget C.S.M.-ul, de ce 

antrenorii și sportivii au rămas fără indemnizații. 
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 Dl George Sorin Botez 

Sigur! Îndreptați-i către noi și le vom spune că actuala conducere nu a respectat 

dispozițiile unei hotărâri de consiliu local. O pot face și pe cale publică. Bănuiesc că toți 

colegii sunt de acord că nu mai putem să considerăm facultative niște obligații care sunt 

imperative. 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

În fapt, problemele de la Clubul Sportiv Municipal sunt atât de vechi, iar 

dumneavoastră știți treaba asta. Aduceți-vă aminte de nenorocirile făcute de prestația 

domnului Stoichiciu. Acum dintr-o dată vrem să sufocăm Clubul Sportiv Muncipal doar 

pentru faptul că se întâmplă să fie acolo un director de altă culoare politică decât...  

* 

Este prezent în sală și domnul consilier Ganea Cristian. 

* 

 Dl George Sorin Botez 

Vă rog să mă credeți că sunt suficient de matur încât să nu duc toată chestia asta 

într-o zonă politică, mai ales în considerarea faptului, că și dumneavoastră alături de 

grupul PSD sunteți ”țintă piept” nr. 5 vizavi de ceea ce se spune că nu s-a întâmplat în 

consiliul local. Adică practic dumneavoastră, într-o formă voalată duceți zona îndeplinirii 

unor obligații administrative care sunt imperative în zona politicului. Ceea ce din punctul 

meu de vedere este de neprimit. 

V-am invitat să veniți la comitetul de coordonare și să vedeți cam cum se 

desfășoară lucrurile acolo. Dacă dumneavoastră credeți că să mergi la o ședință la care să 

votezi un buget pe niște milioane de lei, acest lucru, dacă dumneavoastră considerați că 

se poate întâmpla în condițiile în care nimeni nu vine să justifice niște cheltuieli, nimeni 

nu vine să spună de ce a plătit indemnizații sportive în condițiile în care activitatea 

sportivă a fost suspendată, este destul de greu. Dacă dumneavoastră vă asumați o 

responsabilitate în sensul acesta, probabl că ținând cont de culoarea politică, admit 

punctul dumneavoastră de vedere dar nu-l pot împărtăși. Și repet, aici nu are nimic de-a 

face cu culoarea politică. Același tratament a fost și când au existat alți directori, susținuți 

de alte partide decât cel care actualmente îl susține pe domnul director. Care domnul 

director pe parcursul mandatului a schimbat vreo două partide. Dar asta este problema 

domniei sale. Problema mea este să mă cheme conform numirii pe care o am și să 

discutăm acele probleme. 

Acesta este punctul meu de vedere și l-am spus detaliat, alături de punctul 

dumneavoastră de vedere, să fie menționat în ședință și vreau să întreb colegii dacă 

împărtășesc vreunul din aceste puncte de vedere. Ca să tranșăm o dată pentru totdeauna. 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Domnul președinte, dați-mi voie să mai spun un lucru raportat la ceea ce ați spus 

dumneavoastră. Nu suntem noi în măsură în consiliul local să analizăm dacă un demers 

este legal sa nu este legal. Mă refer la faptul că s-au dat 360 de mii indemnizații la 

sportivi în perioada stării de urgență. Sunt oameni care spun că este legal și nu sunt puțini 
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aceia. Să îngropăm o instituție, doar pentru faptul că dumneavoastră credeți că este ilegal, 

nu cred că este corect. Pentru că nu este atributul nostru acesta. Nu este atributul nostru 

să blocăm această instituție doar pentru faptul că nișe oameni în C.S.M. nu și-au făcut 

treaba. Acolo directorul trebuie să ia măsurile de rigoare. Să cerceteze cum s-au 

întâmplat acele neajunsuri, eventual să-i sancționeze, să-i dea afară. 

Noi avem obligația în consiliul local să asigurăm toate resursele materiale și 

financiare astfel încât acea instituție să funcționeze. 

 Dl George Sorin Botez 

Să funcționeze legal domnule Palaș. 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Lăsați-mă să termin, domnul președinte. Dacă noi ne substituim conducerii actuale, 

greșim. Obligația noastră este să analizăm ce buget a fost acordat acestei instituții la 

începutul anului? De 14 milioane de lei. Este mai mic decât cel de anul trecut? Este mai 

mic. Poate să funcționeze? Nu.  

Ce mai discutăm aici domnul președinte? Este clar că bugetul instituției este 

subdimensionat. Stăm acum să analizăm că s-au dat indemnizații sportivilor de peste 70 

de mii de lei? Dar cine ne spune nouă că este ilegal? 

 Dl George Sorin Botez 

Eu în acest moment sesizez în mod oficial executivul primăriei și cer sesizarea 

Curții de Conturi, în regim de urgență, pentru a verifica toate cheltuielile făcute acolo. În 

calitate de membru al comitetului de coordonare am sesizat nereguli. Nu îmi cereți votul 

pentru suplimentarea banilor până când nu se rezolvă aceste probleme. Din punctul meu 

de vedere... 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Aflați domnul președinte, că o să se închidă C.S.M.-ul, că nu are cum să 

funcționeze. 

 Dl George Sorin Botez 

Bun și varianta cealaltă pentru a ține C.S.M.-ul deschis este de a accepta că orice 

cheltuială este făcută, este bine făcută. Nu? 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Nu. Alternativa este să finanțați corespunzător iar cei care au dreptul de a decide 

acolo să răspundă pentru faptele lor. 

 Dl George Sorin Botez 

Și cei care au dreptul de a administra bugetul, în condițiile în care îl administrează 

așa cum îl administrează, dumneavoastră considerați că sunt în măsură la ora aceasta să 

se autosesizeze, să se autojudece, să se autopedepsească? Dispoziția până la urmă a fost 

semnată de director. Chiar dacă știu că nu a fost cel care a inițiat această chestie, da? 

Bun. Haideți să nu discutăm pe chestia asta. Am ajuns de la lipsa unui aviz care 

trebuia să existe, dumneavoastră m-ați dus într-o zonă politică, pe care eu nu o accept.  

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Haideți să mergem mai departe. 
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Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Domnul președinte, dacă îmi permiteți? 

 Dl George Sorin Botez 

Vă rog, domnul Sîrbu! 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Mulțumesc domnul Președinte! 

Domnul consilier Palaș, să știți că sunt de acord cu punctul dumneavoastră de 

vedere, dar dacă doi membri ai comitetului de coordonare de la C.S.M., în speță domnul 

președinte Botez și domnul Andrei, vin și vă explică că acolo sunt niște lucruri care 

trebuiesc verificate și puse la punct, probabil cum s-au făcut cheltuielile, nu vă înțeleg 

poziția de susțineți așa de tare să mai dăm niște bani în plus, atâta timp cât acolo trebuie 

făcut un control, așa cum a precizat domnul consilier Botez și după aia vom discuta. 

Avem timpul necesar. 

Și eu sunt de acord cu poziția domnului președinte Botez, că trebuie făcut un 

control, atâta timp cât cei din comitetul de coordonare au cerut acest lucru și domnul 

director de acolo nu și-a permis să-i cheme încă o dată să-i informeze asupra 

cheltuielilor. Nu înțeleg poziția dumneavoastră.  

Mulțumesc domnul președinte! 

 Dl George Sorin Botez 

Și eu vă mulțumesc! 

Domnul Ganea, vă rog! 

Dl Ganea Cristian 

 Mulțumesc domnul președinte! 

 Nici eu, în calitate de viceprimar și de coordonator al Clubului Sportiv Municipal  

nu am avut acte la vremea respectivă să le pot citi și să pot avea un punct de vedere. 

După cum se pare, pe proiectul inițiat există doar doi inițiatori, domnul Palaș și doamna... 

 Dna Ioana Geanina Serbinov 

Doar domnul Palaș. 

Dl Ganea Cristian 

Doar domnul Palaș. 

Cred că ar fi trebuit să fiu și eu băgat în seamă, ca să zicem așa mai popular. 

Încă o dată îi cer domnului Primar să-mi ia această piatră grea din subordine și să o 

țină la dânsul, pentru că se pare că se sar etape. Mulțumesc! 

 Dl George Sorin Botez 

Și eu mulțumesc! 

 Ca să fie tot consiliul informat: acest buget a fost adus pe ordinea de zi a ședinței 

ordinare, fără nici măcar intenția de a fi fost trecut prin comitetul de coordonare. În 

momentul în care nu a intrat pe lista ședinței care oricum nu a avut loc, s-a pus problema 

ca noi să fim convocați. Am fost convocați de joi pentru luni, iar în 20 de minute după ce 

am primit convocarea, am considerat că este necesar să solicit documente. Și am făcut o 

listă de documente pe care am vrut să o studiez, până când mă prezint ca să studiez 
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bugetul. Aceste documente au fost trimise parțial în ziua de vineri și parțial duminică 

seara, total incomplete. 

 La momentul la care ne-am prezentat în ședință, fiind cvorumul îndeplinit, au fost 

domnii consilieri Dănescu, Vîscan, eu, Andrei și domnul Prună, eram cinci din șapte, 

deci aveam cvorumul necesar desfășurării, am început să punem întrebări. Întrebări care 

vizau modalitatea concretă de consum a banilor publici. Probabil că par excesiv dacă 

vreau să aflu și să respect legalitatea. Sau cel puțin din anumite opinii această preocupare 

apare ca fiind excesivă și este dusă în zona politică, chestiune pe care nu o agreez. 

 În momentul respectiv am început să primim documente fracționate care nu 

răspundeau cerințelor noastre ca admnistratori puși de dumneavoastră să controlăm 

activitatea. 

 Și atunci am spus în felul următor, tocmai din dorința de a rezolva problema 

constatând și plata acelor indemnizații, care în umila mea opinie de neștiutor al legii, este 

o chestiune care nu trebuia să fie făcută. Nu o cataloghez, dar este un ban cheltuit în 

contra dispozițiilor legale. Și atunci am cerut, luni fiind, știind că ședința va fi astăzi, ca 

mâine față de luni, deci ieri față de astăzi, să fim reconvocați, ocazie cu care să ni se 

comunice documentele și socotelile solicitate, solicitând în același timp să fie făcut și un 

proiect de buget, o variantă care să aibă în vedere acoperirea necesarului până la 31 

august și redistribuirea sumelor în interiorul lui, în așa fel încât să nu îngreunăm acum 

bugetul cu niște cheltuieli în condițiile în care avem o criză financiară vădită. Așa cum 

dumneavoastră ați fost informați cu privire la ceea ce am solicitat noi, așa cum 

dumneavoastră ați fost convocați la a doua ședință a comitetului de coordonare și nu ați 

fost eventual, nici noi nu am mai fost. 

 În schimb astăzi, acest proiect a intrat pe ordinea de zi a comisiei de buget, rețineți, 

în forma inițială. Deci nimeni nu a avut decența să miște un capitol, un leu. 

 Ca să vă dați seama despre ce este vorba, noi am alocat prin bugetul inițial, pentru 

baze, care era una dintre preocupările noastre să funcționeze, o sumă de 800 de mii de lei. 

Cheltuieli pe tot anul, ca să ne înțelegem. Este adevărat este posibil să ajungi la 900, să 

crești un pic. Și am constatat, că până la 30.06 consumurile pe utilități sunt de cei 800 de 

mii pe care i-am alocat noi, plus, bine că stați pe scaun, încă aproape 700 de mii de lei. 

Deci pe primele șase luni, consumuri cu utilități de 1 milion 500 de mii de lei. În 

condițiile în care, două luni și jumătate au fost suspendate toate activitățile. Orice om 

normal cu puțin interes, măcar un strop de interes, întreabă, domnule, dar cum ați ajuns 

totuși să cheltuiți un milion și jumătate pe niște baze închise? Am primit un răspuns care 

este stupefiant: cei care se ocupă de administrarea bazelor sportive de acolo și care au 

niște salarii consistente, vă rog să mă credeți, nu au avut nici timpul și nici preocuparea 

necesară, așa s-a justificat, să meargă să citească indexul și să-l trimită furnizorului. 

 Acum să mă ierte Dumnezeu, dacă este nevoie să majorăm schema C.S.M.-ului cu 

cititor de contoare, hai să o facem. Dacă este nevoie să mai ducem încă patru, cinci 

avocați acolo, hai să o facem. 
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 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Domnul președinte, când terminați să-mi spuneți și mie, că vreau să vorbesc și eu.  

 Dl George Sorin Botez 

Dar eu cred că în primul și în primul rând, trebuie să trimitem acolo un control 

vizavi de modul în care se administrează banul public.  

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Domnul avocat, nu faceți treaba asta și încercați să prezentați lucrurile ca printr-o 

rutină favorabilă dumneavoastră. Realitatea este un pic mai...alta. 

Pot vorbi acum? 

 Dl George Sorin Botez 

 Vă rog, dar nu v-am văzut acolo ca să controlați actele. Nu știu de unde aveți 

informațile. 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Domnul Președinte de ședință, din câte am înțeles eu de la directorul interimar al 

Clubului Sportiv Municipal, vi s-a explicat faptul că, aceste cheltuieli cu bunuri și 

servicii au fost în valoare mai mare, din cauza faptului că noi anul trecut, nu am asigurat 

resursele necesare și toate utilitățile pe care le-a consumat Clubul Sportiv Municipal. 

 Așa s-a întâmplat, că la începutul acestui an, această instituție era la un pas de a fi 

închisă și mare parte din cheltuielile de anul trecut au fost plătite anul acesta. Acesta este 

motivul pentru care sumele par a fi mari. Fiindcă a fost plătit anul acesta consumul de 

anul trecut.  

 Aveți dreptate, că sunt oameni care nu au procedat cum trebuie în perioada stării 

de urgență, perfect, am spus-o puțin mai devreme și o repet, acei oameni trebuie cercetați, 

iar faptul că nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, poate duce la sancționarea lor. Dar 

asta nu înseamnă că trebuie să sufere pentru aceste lucruri sportivii de acolo, trebuie să 

sufere antrenorii de acolo și toate persoanele contractuale. Pentru că, dacă noi vom 

amâna până la calendele grecești discuția acestui buget, se va întâmpla ceea ce v-am spus 

eu puțin mai devreme. Oamenii aceia vor rămâne fără indemnizații, vor rămâne fără 

salarii, vor rămâne cu facturile neplătite, cu riscuri mari ca intituția să rămână fără curent 

electric. Vă asumați domnul președinte treaba asta? 

 Dl George Sorin Botez 

 Domnul Palaș, și cu asta închei, văd că domnul director de la C.S.M. are pentru 

dumneavoastră valoarea Sfântului Ioan Gură de Aur.  

 Eu vreau să vă spun că, întâlnirea noastră de ieri, trebuia să aibă în vedere, tocmai 

dovada asupra acestei situații pe care ați spus-o dumneavoastră. În momentul în care am 

fost acolo, discuția a fost pe altă turnură. Dacă dumneavoastră aveți încredere 100% în 

domnul director este problema dumneavoastră. Eu nu am încredere nici 2%. Tocmai de 

aceea, nu mai discut decât pe hârtii. Și ca să vedeți că am dreptate, o să-i dau cuvântul și 

domnului viceprimar, care a fost acolo și care răspunde de C.S.M. și peste cuvântul 

căruia, ca responsabil din partea executivului privind activitatea de la C.S.M., eu zic că 

nu-i nici corect și nu-i nici frumos să trecem.  
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 Vă rog, domnul Ganea! 

Dl Ganea Cristian 

 Mulțumesc, domnul președinte! 

 Am rugat-o pe doamna director economic, doamna Albu, să-mi pună la dispoziție 

facturile pentru utilități la fiecare bază în parte, că este Milcov, că este Vega, că este 

Hipodrom, cam de vreo cinci ani de zile așa, defalcate, în care să vedem clar ce facturi au 

fost emise, cu ce valori, când s-au plătit și care sunt restanțele. În cinci ani de zile nu am 

primit răspunsul acesta. Acum am rugat-o ca săptămâna aceasta sau săptămâna care vine, 

să-mi pună la dispoziție mie și comitetului de coordonare aceste hârtii care să dovedească 

nevinovăția și legalitatea acelor plăți sau acelor nevoi materiale. Pentru că întotdeauna, 

cu banii de apă au fost suspiciuni că s-au cumpărat mingi de fotbal, cu banii de gaze că s-

au cumpărat treninguri. Ca să dispară această suspiciune, cred că cel mai bine ar fi să 

discutăm cu facturile pe masă în ordine cronologică și pe fiecare bază în parte. 

 Eu nu cred că moare C.S.M.ul dacă săptămâna viitoare facem o ședință 

extraordinară. Mai sunt pe ordinea de zi anumite amendamente pe care le-am lăsat pentru 

o ședință viitoare. Este părerea mea.  

 Dl George Sorin Botez 

 Și eu vă propun să respectăm H.C.L.-ul și din nou vă invit la următoarea ședință a 

comitetului de coordonare, unde să fiți prezenți și să discutăm cu cărțile pe față și nu prin 

intermediari, da? Și invit orice coleg de aici dorește să vină este bine venit. Pentru că 

trebuie să avem un vot în cunoștință de cauză. Dacă votezi pe rațiuni sentimentale, nu o 

să poți să asiguri efeciența banului public. Și aș vrea să fie până atunci încheiată și toată 

acea cercetare de care dumneavoastră bănuiesc că aveți știință, eu nu am aflat, dar dacă 

tot ați spus-o, ar fi bine să și fie, cum s-a ajuns în situația aceasta, ca să putem să avem 

niște măsuri pe care să le înfățișăm consiliului. 

 Mai aveți ceva de spus domnul Palaș? 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Eu cred că ar fi bine ca doamna Serbinov să ne spună dacă își menține poziția, 

dacă nu acordă viză acestui proiect, în situația în care își menține poziția, firește, nu are 

rost să mai discutăm. 

 Dna Ioana Geanina Serbinov 

 Conform legii bugetele trebuiesc aprobate după avizarea în organele de conducere 

ale instituției. Din punctul meu de vedere și conform hotărârii consiliului local, comitetul 

de coordonare este organ de conducere al C.S.M.-ului și trebuie să obțină avizul acestui 

comitet pentru a putea fi aprobată de consiliul local.  

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

 Mai mult decât atât, dacă domnul viceprimar și patru consilieri din comisia de 

buget au propus retragerea de pe ordinea de zi, este clar, majoritatea își spune cuvântul. 

Domnul viceprimar a propus retragerea. Dânsul este inițiatorul celor două proiecte, 

printre alții.  
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Dl Ganea Cristian 

 Numai inițiatorul are dreptul să retragă.   

 Dl George Sorin Botez 

 Inițiator este domnul Palaș. 

 Dna Ioana Geanina Serbinov 

 Un proiect nu poate fi retras decât cu acordul inițiatorului. În cazul bugetului 

C.S.M. inițiator este domnul consilier Paul Palaș. 

 Dl George Sorin Botez 

 Bun. Supun la vot ordinea de zi cu mențiunea că punctul 18 va fi discutat între 

punctele 2 și 3 păstrându-și numărul.  

 Cine este pentru?  - 24 voturi 

 Cine este împotrivă? - 

 Dacă se abține cineva? - 

 În unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. 

*** 

Punctul 1 ”Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2020 – 2021 a 

pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan” – inițiat de primar Adrian Florin 

Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei 

Dinu și Florina Alina Sorescu.” 

Aici a rămas ca toți consilierii să fie inițiatori.  

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

* 

Suntem prezenți 26 de consilieri. Au intrat on-line domnii consilieri Dănescu 

Ștefan și Mateescu Marius. 

* 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Punctul 2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități 

fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada 

stării de urgență – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”  

Și aici inițiatori toți consilierii. 

Dna Staicu Zoia 

Domnul președinte, vă rog să consemnați că nu particip la vot. 

 Dl George Sorin Botez 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

Doamna Zoia Staicu nu a participat la vot. 

*** 
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Trecm la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al Municipiului  Ploiești pe anul 2020 și estimări 2021-2023 – inițiat de 

primar Adrian Florin Dobre.” 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

Am un singur amendament aici, se majorează bugetul local cu suma de 880.050 lei 

la venituri, sume primite de la bugetul de stat pentru sprijinirea construirii de locuințe. 

Suma respectivă va avea corespondent pe cheltuilă la fondul de rezervă. Deci sunt incluși 

în fondul de rezervă 880.050 lei.  

Atât. Singurul amendament pe care-l fac. 

 Dl George Sorin Botez 

 Bun. Mai avem și alte amendamente, da?  

 Am nevoie de serviciul economic aici lângă mine.  

 Aceste amendamente sunt cele discutate de noi, corect? 

 Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Domnul președinte scuzați-mă, amendamentele conform regulamentului de care 

dumneavoastră sunteți foarte îndrăgostit, trebuie făcute doar de către consilieri. 

 Dl George Sorin Botez 

 Și eu ce sunt domnule? Văcar, dentist? 

* 

 Avem un mic incident. Până rezolvăm acest mic incident pe care mi-l asum, 

datorită poziției mele legată de bugetul C.S.M.-ului, o să vă rog să luăm o pauză de cinci 

minute. 

* 

PAUZĂ 

*** 

 Dl George Sorin Botez 

 Reluăm ședința. 

 Deci față de bugetul prezentat avem amendamentul domnului Palaș pe care l-ați 

auzit, cu suma luată și dusă în fondul de rezervă, la care vin în plus următoarele 

amendamente: domnul Ganea, ce amendamente aveți? 

 Dl Ganea Cristian 

 La capitolul 51.02.71.01 poziția C9 – inscripționare denumire sediu municipiul  

Ploiești, se majorează alocația bugetară cu 42 de mii de lei.  

 La capitolul 74.02.71.01 se introduce poziția C13 – registrul spațiilor verzi, suma 

alocată 10 mii de lei.  

 Și se diminuează alocația bugetară cu 52 de mii de lei de la capitolul 84.02.71.01 

poziția B2 – străpungere Strada Laboratorului prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, 

inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare. 

 Se modifică lista de investiții corespunzător.  
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 Mai am un amendament la capitolul 84 – reparații curente drumuri – se diminuează 

suma de 30 de mii de lei. Capitolul 67.02 – recreere și religie - se majorează alocația 

bugetară cu 30 de mii de lei.  

 Dl George Sorin Botez 

 Bun. Și mai am și eu niște amendamente. 

 Dl Ganea Cristian 

Capitolul 51 rămâne majorarea bugetară de 1 milion 716,55. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

 Aceste amendamente au fost discutate ieri la grupul operativ? 

 Dl George Sorin Botez 

 Da. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

 Și s-au aprobat? Au picat de acord toate? 

Dl George Sorin Botez 

 Da. 

 Dl Ganea Cristian 

 Suma de 880.05 de la fondul de rezervă se alocă astfel: 

 500 de mii - Parc Stere. 

 500 de mii  - marcaje. 

 178,5 R.A.S.P.  

 305 se majorează la Laboratorul de Radioterapie. 

 Dl Marcu Valentin 

 Domnul viceprimar, cei 30 de mii sunt pentru Biserica Sf. Ilie? 

 Dl Ganea Cristian 

 Nu știu exact numele bisercii, presupun că da. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Domnul viceprimar, de unde ați luat banii aceștia – 500 de mii pentru Constantin 

Stere, 500 de mii pentru marcaje... 

 Dl George Sorin Botez 

 O parte din fondul de rezervă unde i-ați dus dumneavoastră pe aceia 800 de mii, iar 

diferența din suma care a fost luată de la Centrul de radioterapie și dusă în subvenție 

pentru energie termică. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Și diferența care a rămas din ăia 3 milioane 550?  

 Dl George Sorin Botez 

 Rămân la Radioterapie, care se face de patru milioane. 

 Economicul, față de aceste amendamente... 

 Vă rog, domnul Popa! 

 Dl Popa Gheorghe 

 Domnul președinte, aș dori să supuneți aceste amendamente pe care le-ați făcut 

dumneavoastră și domnul Ganea, individual, ca să le votăm pe fiecare... 
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 Dl George Sorin Botez 

 Nu. Spuneți cu care aveți probleme... 

 Dl Popa Gheorghe 

 Toate amendamentele, cele care sunt legate de alocarea sumelor către Parcul Stere, 

marcaje, care au fost discutate și de R.A.S.P. sunt în regulă. Cu amendamentul de care a 

spus domnul viceprimar, cu registrul de spații verzi, acei bani este în regulă. Mai puțin cu 

suma aceea de 42 de mii de lei pentru inscripționarea...   

 Dl George Sorin Botez 

 Asta a fost cerută pentru inscripționarea primăriei în vederea identificării ca 

obiectiv. Sunt totuși 42 de mii de lei. Nu scrie Botez și nici Popa pe primărie. 

 Dl Ganea Cristian 

 Dacă doriți să supunem la vot acest amendament, îl supunem fără probleme că așa 

este democratic și legal. 

 Dl George Sorin Botez 

 Și ăla cu religia? 

 Dl Ganea Cristian 

 Este o.k. 

 Dl Popa Gheorghe 

 În afară de acela cu inscripționarea, cu acea sumă... 

 Dl Ganea Cristian 

 De la tehnic investiții – domnul Marcu, era vorba de Sf. Nicolae Vechi, așa m-au 

anunțat. Pentru Sfântul Ilie, vă rog frumos, rugați-l pe părinte să facă o hârtie să o 

semneze Protopopul și la prima ședință îi ajutăm. 

 Dl Marcu Valentin 

Mulțumesc! 

Dl Dinu Marius 

Domnul președinte, am și eu ceva de spus. 

 Dl George Sorin Botez 

Vă rog, domnul Dinu! 

Dl Dinu Marius 

Am și eu o întrebare și aș dori să primesc o lămurire referitoare la sumele care se 

tot mută dintr-o parte în alta de la Centrul de Radioterapie.  

 Dl George Sorin Botez 

Vă dau eu informațiile, dacă îmi dați voie.  

Dl Dinu Marius 

Da, vă rog! 

 Dl George Sorin Botez 

Am discutat cu cei de la investiții și mi-au spus că valoarea estimată a lucrărilor, 

maximală pe acest an este de cinci milioane. Acești cinci milioane se compun din: un  

milion pe care i-a dat Consiliului Județean, urmând noi, ca anul acesta să mai asigurăm 
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un minim de patru pe care prin aceste amendamente le avem la dispoziție. Până la ora 

aceasta, devizul estimativ al lucrărilor depășește cu foarte puțin un milion de lei.  

Acest amendament a fost făcut în considerarea faptului că vor fi aduse pe decontări 

bani din fondurile europene. Cele care au reprezentat sume avansate de către municipiul 

Ploiești și în funcție de situația efectivă peste două luni sau trei luni, vedem dacă mai este 

nevoie să se suplimenteze. Una din cerințele noastre, a tuturor consilierior fiind, ca 

permanent să existe finanțare la Radioterapie, raportat la volumul de lucrări efectiv 

realizate. Este suficient? 

Dl Dinu Marius 

Da. Asta voiam, să nu cumva să intrăm în imposibilitatea de a continua... 

 Dl George Sorin Botez 

Eu nu știu dacă anul acesta... 

 Dl Ganea Cristian 

Domnul Marius, nu este nicio problemă, pentru că dânșii nu au avansat cu lucrările 

și nu au avut dispoziții de plată și să nu avem bani. Acești bani practic sunt un împrumut 

care în maxim trei luni de zile, din ceea ce au spus cei de la Relații Internaționale, vor 

veni înapoi prin banii pe care îi vom primi... 

 Dl George Sorin Botez 

Și una din cerințele tuturor grupurilor către Primar a fost ca sub nicio formă să nu 

existe subfinanțare pe acest obiectiv, pe care noi îl considerăm unul nu numai prioritar 

este capital pentru Ploiești. 

Dl Dinu Marius 

Vă mulțumesc mult, domnul Peședinte! 

 Dl George Sorin Botez 

Și eu vă mulțumesc! 

Bun. În situația în care există un singur amendament care este cu probleme, ca să 

scurtăm timpul, o să le pun la vot pe toate celelalte, urmând ca pe cel unde aveți 

dumneavoastră probleme să-l punem separat. 

Toată lumea de acord? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Nu domnul președinte, pentru că nu este corect. Nu puteți judeca laolaltă 

finanțarea de la Constantin Stere cu finanțarea de la Centrul de Radioterapie. Sunt lucruri 

total diferite. Nu putem amesteca laolaltă amendamentele care privesc finanțarea Parcului 

Constantin Stere cu finanțarea Centrului de Radioterapie. 

 Dl George Sorin Botez 

Și cine ne împiedică? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Uite de exemplu, eu solicit în mod expres să se voteze fiecare amendament în 

parte. Pentru că o opinie poți să ai față de modul în care judeci Centrul de Radioterapie, 

și o altă opinie poți să ai față de modul în care judeci activitatea Parcului Constantin 
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Stere. De ce de exemplu la Parcul Constantin Stere să alocăm 500 de mii de lei și de ce să 

ascundem această alocare în spatele Centrului de Radioterapie?  

 Dl George Sorin Botez 

Eu nu înțeleg este prea încurcat pentru mine.  

Domnul Popa, dumneavoastră ce părere aveți, ca grup? 

Dl Popa Gheorghe 

Sunt de părere, dacă este o procedură perfect legală, să supuneți aceste 

amendamente cum le-ați spus, iar acel amendament la care noi avem obiecții să-l votăm 

separat, din punctul nostru de vedere este în regulă. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Ganea? 

Dl Ganea Cristian 

Și eu conform majorității.  

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Hodorog, dumneavoastră? 

Dl Hodorog Bogdan 

Cum se decide. Ori le votăm separat, ori împreună. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Vă informez că voi contesta procedura de vot, domnul Președinte.  

Dl Ganea Cristian 

Haideți să amânăm tot proiectul și discutăm bugetul... 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Palaș, cum considerați dumneavoastră. Eu supun la vot modalitatea de 

vot. Avem varianta 1 propusă de domnul Palaș, fiecare amendament în parte: 

Cine este pentru această variantă? - în sală nimeni.  

Se abține cineva? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Eu sunt ”pentru” această variantă. 

 Dl George Sorin Botez 

Am întrebat. Spuneți-mi ca să pot să consemnez. 

Deci un vot ”pentru” – domnul Palaș. 

Dl Pană George 

Pentru varianta propusă de domnul Palaș. Până la urmă sunt mai multe 

amendamente care nu trebuie votate în bloc pentru că presupun sume care se vor duce 

către zone diferite și ele nu pot fi votate în bloc, după opinia mea. 

 Dl George Sorin Botez 

Două voturi ”pentru”.  

Îl luăm pe fiecare în parte? 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Nu. Ați supus la vot. Două voturi ”pentru”. 
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 Dl George Sorin Botez 

Două voturi ”pentru”. Deci, grupul P.N.L. este ”împotrivă”. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Supuneți la vot legea dacă este sau nu aplicabilă. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Palaș, v-am înțeles perfect punctul de vedere și poziția pe care o aveți 

raportat la acest buget care nu conține și C.S.M.-ul. Tocmai de aceea, democratic, mă 

consult cu colegii. Dumneavoastră sunteți unul. Mai sunt 25 în afara mea și a 

dumneavoastră.  

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Da, dar nu puteți să supuneți la vot legea. Dacă legea vă obligă să... 

Dl Dănescu Ștefan 

Domnul președinte? 

 Dl George Sorin Botez 

Da, domnul Dănescu! 

Dl Dănescu Ștefan 

Este prima oară când votăm niște amendamente în bloc? 

 Dl George Sorin Botez 

Nu. 

Dl Dănescu Ștefan 

Nu l-am auzit pe domnul Palaș să se opună. Mai ales când a fost vorba de Hale. Nu 

l-am auzit. Este pentru prima oară? 

 Dl George Sorin Botez 

Nu. Domnul Dănescu, vă rog să contați pe o abilitate a mea și rog consiliul să fie 

de acord să votăm fiecare amendament în parte ca să nu existe contestări pe ele, cu 

mențiunea că C.S.M.-ul nu este. 

Dl Dănescu Ștefan 

Mulțumesc frumos! 

 Dl George Sorin Botez 

Și eu mulțumesc! 

 Dl Popa Gheorghe 

 Sunt de acord domnul președinte. 

 Dl George Sorin Botez 

Primul amendament: spuneți domnul Palaș! 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

 Am enunțat amendamentul. Vrei să revin asupra lui?  

 Dl George Sorin Botez 

 Așa aș vrea. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Suma de 880 de mii de lei, venituri primite de la bugetul de stat, se vor duce la 

fondul de rezervă. 
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 Dl George Sorin Botez 

Supunem la vot:  

Cine este pentru?  - 26 voturi 

Cine este împotrivă? - 

Dacă se abține cineva? - 

Amendamentul a trecut cu 26 de voturi ”pentru”. 

* 

Mai departe. Domnul Ganea! 

Dl Ganea Cristian 

Capitolul 51 – rămân majorări bugetare de 1.616.055 lei, suma de 880 de mii de la 

fondul de rezervă și se alocă astfel:   

500 de mii Parcul ”Constantin Stere”. 

 Dl George Sorin Botez 

Supunem la vot:  

Cine este pentru?  - 23 voturi 

Toată lumea din sală.  

Cineva împotrivă pe internet? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Da. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Palaș. 

Dl Văduva Sorin 

Mă abțin. 

 Dl George Sorin Botez 

Numele vă rog, că nu știm! 

Dl Văduva Sorin 

Sorin Văduva, mă abțin. 

 Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! Altcineva? 

Dl Pană George 

George Pană – abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! 

Restul suntem ”pentru”. 

Amendamentul a fost adoptat cu 23 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” al 

domnului consilier Palaș-Alexandru Paul și 2 ”abțineri” ale consilierilor Văduva Sorin și 

Pană George. 

* 

Mai departe! 
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Dl Ganea Cristian 

500 de mii de lei la Direcția Tehnic Investiții pentru marcaje, pentru a fi executate 

în municipiul Ploiești.  

 Dl George Sorin Botez 

Supunem la vot:  

Cine este pentru?   

Toată lumea din sală.  

Cineva împotrivă pe internet? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Sunt împotrivă. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Palaș. 

Dl Văduva Sorin 

Sorin Văduva, abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Pană, cum sunteți? 

Înțeleg că sunteți ”pentru”. 

Deci aici avem 24 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” al domnului consilier 

Palaș-Alexandru Paul și 1 ”abținere” a domnului consilier Văduva Sorin. 

* 

Mai departe, domnul Ganea! 

Dl Ganea Cristian 

178,5 la R.A.S.P. 

 Dl George Sorin Botez 

Supunem la vot:  

Cine este pentru?  - 23 voturi 

Toată lumea din sală.  

Abțineri? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Împotrivă. 

 Dl George Sorin Botez 

Împotrivă domnul Palaș. 

Abțineri? 

Dl Văduva Sorin 

Abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Văduva. 

Dl Pană George 

Și eu tot abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Pană. 
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Mulțumesc! 

Amendamentul a fost adoptat cu 23 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” al 

domnului consilier Palaș-Alexandru Paul și 2 ”abțineri” ale consilierilor Văduva Sorin și 

Pană George. 

* 

Dl Ganea Cristian 

Sunt modificări - diminuarea Laboratorului de Radioterapie, rămân 4 milioane 

895.  

 Dl George Sorin Botez 

Cine este pentru? 

Toată lumea din sală. 

Împotrivă? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Suntem ”pentru” alocarea sumelor la Centrul de Radioterapie. 

 Dl George Sorin Botez 

Nu se alocă nimic. S-au redistribuit.  

Dacă sunteți ”pentru” sau ”împotriva” acestui amendament? 

Deci cum sunteți domnul Palaș? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Am spus ”pentru”, domnul. 

 Dl George Sorin Botez 

Este cineva împotriva amendamentului? 

Dl Popa Gheorghe 

Care? 

 Dl George Sorin Botez 

Cel care l-am spus cu reducerea de la Radioterapie pentru redistribuire.  

Se abține cineva? 

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat. 

* 

Mai departe. 

Dl Ganea Cristian 

Capitolul 51.02.71.01 poziția C9 - inscripționare sediu municipiul Ploiești se 

majorează alocația cu 42 de mii de lei și la capitolul 74.02.71.01 se introduce poziția C13 

– registrul spațiilor verzi. Suma alocată 10 mii de lei. Deci 42 de mii plus 10 mii de lei se 

iau din capitolul 84.02.71.01. poziția B2 - străpungere Strada Laboratorului în valoare de  

52 de mii de lei.  

Dl George Sorin Botez 

O să-mi permit să reformulez eu asta, vă rog frumos! 

Străpungere Strada Laboratorului – prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino se 

diminuează cu o alocație bugetară de 10 mii de lei care se duc în registrul de spații verzi.  

Cine este pentru? 
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Pe internet, împotrivă? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Împotrivă domnul Președinte. 

 Dl Văduva Sorin 

Sorin Văduva - abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

Domnul Pană? 

Dl Pană George 

Abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! 

Restul ”pentru”. 

Amendamentul a fost adoptat cu 23 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” al 

domnului consilier Palaș-Alexandru Paul și 2 ”abțineri” ale consilierilor Văduva Sorin și 

Pană George. 

* 

Se reduce Străpungere Laboratorului cu 42 de mii de lei și se duc banii pe 

Inscripționare denumire sediu municipiul Ploiești. 

Cine este pentru?  

Cinci în sală. 

Cine se abține? 

Opt în sală, grupul P.N.L. prezent. 

Pe internet: cine este împotrivă? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Paul Palaș. 

Dl Văduva Sorin 

Sorin Văduva - abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

V-am notat domnul Văduva. Altcineva? 

Dna Răcășean Florica 

Răcășean – abținere. 

Dl Bolocan Iulian 

Bolocan – abținere. 

Dl Pană George 

Eu am spus abținere. 

 Dl George Sorin Botez 

Da. V-am numărat o dată. Domnul Pană – abținere. 

 Dna Ioana Geanina Serbinov 

Cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” al domnului consilier Palaș-Alexandru 

Paul și 12 ”abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Popa 

Gheorghe, Băzăvan Larisa, Sicoie Florin, Frusina Vlad, Grigore Constantin, Marcu 
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Valentin, Răcășean Florica, Bolocan Iulian, Văduva Sorin și Pană George, amendamentul 

nu a fost adoptat.  

* 

Dl Ganea Cristian 

 Mai am un amendament.  Se diminuează suma de la reparații curente drumuri cu 30 

de mii de lei și se majorează alocația bugetară cu 30 de mii de lei la capitolul 67.02.71 - 

cultură recreere și religie și se modifică și lista de investiții cu această ocazie.  

 Dna Staicu Zoia 

Luăm de la străzi? 

Dl George Sorin Botez 

 O să aducem la străzi, dar pică o biserică. 

 Dna Staicu Zoia 

 Poate găsim altă soluție. 

Dl Ganea Cristian 

 Vom găsi altă soluție.  

Dl George Sorin Botez 

Supunem la vot: 

În sală toți ”pentru”. Pe internet împotrivă? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Este vorba de biserică aici? 

Dl Ganea Cristian 

Da. ”Sfântul Nicolae” Vechi. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Sunt de acord aici.  

Dl George Sorin Botez 

Abțineri? 

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat. 

* 

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele adoptate: 

Stați puțin, pe cea pentru căldură am zis-o? 

Dna Popescu Alina – Direcția Economică 

Era în varianta inițială a proiectului. Majorarea pentru subvenția la termie este în 

varianta inițială a proiectului.  

Dl George Sorin Botez 

Și s-a redus alocarea pentru termie? 

Dna Popescu Alina – Direcția Economică 

Nu s-a redus alocarea pentru termie. Majorarea prevederii bugetare la termie a 

rămas 3 milioane 550, aceasta fiind varianta inițială a proiectului de buget. Pentru aceste 

sume alocate – Parc Stere, marcaje, R.A.S.P. s-au utilizat cei 880,05 din fondul de 

rezervă... 

Dl George Sorin Botez 

Ăștia sunt cei care au venit de la Teatru, nu? 
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Dna Popescu Alina – Direcția Economică 

Nu. Sunt venituri de la bugetul de stat pentru locuințe sociale. 

Dl George Sorin Botez 

O.k. Eu vă întreb pe dumneavoastră, la ora aceasta, cu toate amendamentele făcute, 

se închide bugetul? 

Dna Popescu Alina – Direcția Economică 

Da. Se închide. 

Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! 

Supunem la vot proiectul cu amendamentele adoptate: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 23 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul, 

Pană George și Văduva Sorin proiectul a fost adoptat. 

*** 

Revenim la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SERVICIUL PUBLIC LOCAL 

COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Ploieşti  - inițiat de viceprimar 

George Pană şi de consilierii Paul Palaş-Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe 

Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.” 

Dacă sunt discuții? 

Dl Popa Gheorghe 

O întrebare domnul președinte, dacă doamna director este on-line și o să pun 

aceeași întrebare la toate proiectele de rectificare pentru instituțiile subordonate, dacă 

sunt asigurate sumele necesare pentru acoperirea salariilor până la sfârșitul anului? 

Dl George Sorin Botez 

Doamna Director? 

Dna Gîdiuță Cristina – S.P.L.C.E.P. 

Da, avem asigurată suma pentru salarii.   

Dl Popa Gheorghe 

Și pentru celelalte cheltuieli da? 

Dna Gîdiuță Cristina – S.P.L.C.E.P. 

Celelalte cheltuieli nu, pentru că nu am încasat veniturile. 

Dl Popa Gheorghe 

Am înțeles, dar pentru salarii sunt acoperite, da? 

Dna Gîdiuță Cristina – S.P.L.C.E.P. 

Da.  

Dl George Sorin Botez 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 
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Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a 

Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Claudia-

Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia 

Staicu.” 

Dl Popa Gheorghe 

Aceeași întrebare pentru domnul director. Dacă are asigurate toate sumele pentru 

salarii până la sfârșitul anului și pentru celelalte cheltuieli de bunuri și servicii până la ce 

lună sunt acoperite? 

Dl Ionescu Gelu - Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

Da. 

Dl George Sorin Botez 

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial 

“Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020 – inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.” 

Discuții? 

Dl Popa Gheorghe 

Aceeași întrebare pentru domnul director și până la ce lună sunt asigurate sumele 

pentru cheltuielile pentru bunuri și servicii? 

Dl Sandu Ștefan Constantin - Administraţia Parcului Memorial “Constantin 

Stere” 

Până la sfârșitul anului. 

Dl George Sorin Botez 

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 23 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul, 

Pană George și Văduva Sorin proiectul a fost adoptat. 

*** 

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – 

inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Paul Palaş-Alexandru, 

Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.” 

Mai spuneți o dată situația la 6.  

 Dna Ioana Geanina Serbinov 

La punctul 6 este situația prezentată la începutul ședinței, lipsește Avizul 

Comitetului de Coordonare. Prin urmare nu poate fi supus aprobării consiliului local.  
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Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! 

*** 

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru activitatea finanțată din venituri 

proprii al Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul 

Ploieşti – inițiat de primar Adrian Florin Dobre şi de consilierii Palaş-Alexandru Paul, 

Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia.” 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020 – inițiat de 

primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-

Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.” 

Dacă sunt discuții? 

Dl Popa Gheorghe 

Aceeași întrebare. 

Dl George Sorin Botez 

Deci toți directorii care sunteți on-line și aveți rectificări de buget vă întreabă 

domnul Popa, să știți, răspundeți direct repede.  

Spitalul, aveți salarii până la sfârșitul anului? 

Dna Marcu Mariana - Spitalului Municipal Ploieşti 

Bună ziua! Da, avem. Rectificarea constă în majorarea valorii contractelor 

provenite de la Casa de Asigurări. 

Dl Popa Gheorghe 

Am văzut doamna director. Nu asta era problema. Foarte bine că ați primit acei 

bani de 21 de milioane, voiam să știu dacă aveți asigurate sumele pentru salarii până la 

sfârșitul anului și pentru bunuri și servicii.  

Dna Marcu Mariana - Spitalului Municipal Ploieşti 

Da. Până la sfârșitul anului, da, avem. 

Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! 

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la S.C. Hale și Piețe S.A. 

Ploiești – inițiat de consilierii Palaș-Alexandru Paul și Văduva Sorin.” 
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Vă rog domnul Popa! 

Dl Popa Gheorghe 

Mulțumesc domnul Președinte! 

Am observat că au primit acea sumă de bani aferentă șomajului tehnic de 156 de 

mii de lei. Ce nedumerire am este cu privire la lista de investiții și am văzut o valoare 

foarte mare, de 365 de mii de lei, care a fost alocată pentru sistemul acela de bariere. Este 

o sumă foarte mare în opinia mea, drept pentru care consider că mai sunt și alte capitole 

în lista de investiții, sume foarte mici, 5000, 10.000 care poate ar fi trebuit majorate acolo 

la sistemul acela de eficientizare pentru energia termică și alte lucruri și în opinia mea 

cred că ar trebui să prorogăm acest proiect de hotărâre să refundamenteze puțin lista de 

investiții și propun prorogarea acestui proiect de hotărâre. 

Dl George Sorin Botez 

Cum votăm prorogarea? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Înainte de a supune la vot prorogarea, am dreptul la o opinie. Am apreciat 

îngrijorarea domnului Popa Gheorghe, consilier local de două, trei mandate. Referitor la 

salarii, de data asta folosește unități de măsură diferite. Domnul Gheorghe Popa, dacă 

dumneavoastră veți proroga proiectul de astăzi, eu zic că pierdem, pentru simplul motiv 

că legea spune, că eu stat îți dau ție firmă banii pe șomaj tehnic, ... 

Astăzi neaprobând bugetul, nu o să ajungă banii la salariați.  

Dacă vreți să faceți asta, simțiți-vă liber.  

Referitor la investiții, da, pe lista de investiții există un obiectiv, se numește barieră 

la Hale și Piețe. O să presupun că fiecare dintre membri consiliului local a mers pe la 

Hale în ultima perioadă și a văzut ce barieră avem acolo. În mod evident acolo se pierd 

bani prin fapul că nu funcționează cum trebuie acel sistem de bariere și trebuie 

achiziționat altul nou. Un sistem de bariere care să elimine complet contactul uman, 

astfel încât să  elimine și posibilele furturi, costă. Achiziția va avea loc conform legii ... 

Deci nu văd care ar fi problema. 

Dl Dănescu Ștefan 

Cât costă o barieră? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Asta rămâne de stabilit în urma achiziției care va avea loc. Noi am alocat acum 

aproximativ 70 de mii de euro.  

Dl Dănescu Ștefan 

70 de mii de lei? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Euro. 

Dl Dănescu Ștefan 

Pentru câte bariere? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Trei barieri. O intrare și două ieșiri. 
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Dl Dănescu Ștefan 

O barieră este 10 mii de ron. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Depinde cum vrei să fie. Dacă vrei să fie cu factor uman și să rămâi fără jumătate 

din încasări, da. Dacă vrei să elimi total factorul uman... 

Dl Dănescu Ștefan 

Eu nu am factor uman la mine la firmă. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Așa... 

Dl Dănescu Ștefan 

Și am dat 10.000 de ron pe ea. Este o barieră de 8 m. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Aveți și cu încasare? 

Dl Dănescu Ștefan 

Ce legătură are încasarea? Încasarea este separată. Vorbim de barieră. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Are legătură, cum să nu aibă legătură. În momentul în care intri trebuie să și 

plătești pentru serviciu. Dumneavoastră presupun că nu aveți așa.  

Dl Dănescu Ștefan 

Am înțeles. Și asta face de fapt 70 de mii de euro. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Astea sunt prețurile de pe piață. Dacă știți dumneavoastră... 

Dl Dănescu Ștefan 

Dar nu condiționați achiziția acestor bariere de bugetul  de salarii. Vă rog mult de 

tot. Oarecum separațile și cine o să vrea să voteze bariere să voteze, cine vrea să voteze 

salariile să voteze salariile. Așa mi se pare corect. 

Dl George Sorin Botez 

Domnul Palaș, înțeleg că s-a născut întrebarea dacă puteți să separați cele două sau 

să lăsați unul, că s-ar părea că problema barierelor este spinoasă și... 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Eu nu pot face treaba asta. Vă invit pe dumneavoastră să o faceți. Parcă domnul 

Popa, a venit cu... 

Dl George Sorin Botez 

O.k. supunem la vot prorogarea. 

Cine este pentru prorogare? 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 18 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul, 

Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius și Pană George și 4 ”abțineri” ale 

consilierilor Andrei Gheorghe, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Ganea Cristian 

proiectul a fost prorogat. 

*** 
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Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. 

Ploieşti şi estimările pe anii 2021-2022 – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.” 

Dl Ganea Cristian 

Aceeași întrebare a domnului Popa. 

Reprezentant S.C. Transport Călători Express S.A.  

Da.  

Dl George Sorin Botez 

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

* 

Menționăm că domnul consilier Mateescu Marius nu a fost prezent la momentul 

votului.  

*** 

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploieşti – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaş 

Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia 

Staicu.” 

Dl Popa Gheorghe 

Aceeași întrebare pentru domnul director, pentru că am văzut că inițial erau unele 

solicitări și aș vrea să ne clarificăm dacă sunt acoperite până la sfârșitul anului sumele 

pentru... 

Dl George Sorin Botez 

La A.S.S.C. este puțin mai dificil pentru că nu sunt numai salariații sunt și 

însoțitorii, sunt mai mulți.  

Dl Dinu Dan - Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare  

Da domnul Popa, pentru cheltuielile de personal, la toate cheltuielile de personal 

pe care le avem, avem sume suficiente.  

Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! 

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

* 

Doamna consilier Sorescu Alina a ieșit din sală. 

*** 

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 
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2020 – inițiat de primar și consilierii Paul Palaș Alexandru,  Gheorghe Andrei, Gheorghe 

Sîrbu Simion, Claudia Oana Sălceanu.” 

Dl Văduva Sorin 

Domnul președinte, anunț că nu particip la vot. 

Dna Staicu Zoia 

Nu particip la vot. 

Dl Minea Constantin Gabriel 

Nu particip la vot.  

Dl George Sorin Botez 

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

Consilierii Văduva Sorin, Staicu Zoia și Minea Constantin nu participă la vot. 

Suntem activi 22 de consilieri. Doamna consilier Sorescu Alina a ieșit din sală. 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

* 

Menționăm că domnul consilier Mateescu Marius nu a fost prezent la momentul 

votului.  

*** 

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2020 – inițiat de 

primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Claudia Oana 

Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei şi Zoia Staicu.” 

Discuții? 

Dl Popa Gheorghe 

Aceeași întrebare pentru domnul director – să ne spună dacă are sumele prevăzute 

până la sfârșitul anului pentru cheltuielile salariale și pentru bunuri și servicii? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Domnule Popa scuzați-mă, dacă citeați proiectul vă dădeați seama. Dacă citeați 

proiectul vedeați că se iau 78 de mii de lei de la cheltuieli de personal tocmai pentru 

faptul că le ajung banii, le și prisosesc. 

Dl Popa Gheorghe 

Și pentru bunuri și servicii domnul consilier?  

Eu am întrebat și pentru bunuri și servicii. Asta am înțeles de la toți directorii. Unii 

au spus că au sumele... 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Nu ați înțeles nimic. Ați primit temă ca să faceți dumneavoastră ce vigilenți sunteți  

pentru salariații din primărie.  

Dl Popa Gheorghe 

Dacă poate să-mi spună domnul director, să-mi confirme sau nu. 

Dl George Sorin Botez 

Domnul Palaș, îmi cer scuze, am îndurat cu stoicism toate afirmațiile și toate 

modalitățile de a pune problema dar, indiferent de părerile dumneavoastră politice și 

indiferent de afinitățile dumneavoastră personale, o să am rugămintea ca, de acum încolo, 
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să nu mai cenzurați dreptul niciunui coleg de a se exprima. Nici eu nu iubesc P.N.L.-ul, 

dar îl las să vorbească. Așa scrie la carte, așa facem. Aici nu este ca la C.S.M. 

Vă rog domnul Popa! 

Dl Popa Gheorghe 

L-am întrebat pe domnul director dacă este prezent? 

Dl George-Sorin Botez 

Domnul Vaida nu este în subordinea Poliției Naționale? Nu cred că participă la 

ședință. 

Dl Popa Gheorghe 

Am înțeles.  

Dl George-Sorin Botez 

Este cineva de la Poliția Locală online? 

Dl Popa Gheorghe 

Am înțeles.  

Dl George-Sorin Botez 

Îi întrebați data viitoare. 

Dl Popa Gheorghe 

Până una alta, noi plătim, chiar dacă sunt în subordinea Poliției Naționale.  

Dl Ganea Cristian 

Doamna Secretar, dacă nu este nimeni prezent de la Poliția Locală și aș dori să îi 

cer un raport domnului director, se poate consemna și transmite după aceea în scris? 

Aș dori și eu un Raport de activitate cu cumulul amenzilor pe toate direcțiile din 

cadrul Poliției Locale de la începutul pandemiei până în zilele noastre. Mai precis un 

raport de lucru, ce au făcut ei în această perioadă, de la 15 martie până în zilele noastre. 

Dar aș vrea să fie defalcat pe direcții: pază și ordine, disciplină în construcții, mediu, 

comercial. 

 Mulțumesc! 

Dl George-Sorin Botez 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat. 

* 

Înțeleg că domnul Mateescu nu mai este prezent online. 

*** 

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – inițiat de consilierul Marilena Stanciu”. 

Domnul Ganea! 

Dl Ganea Cristian 

Aș dori să fac un mic amendament, cred că este deja notat – „transportul 

materialelor și a utilajelor folosite se vor deconta pe baza foilor de parcurs”. Și aș dori să 

supunem amendamentul votului.  

Îmi cer scuze nu este la proiectul acesta este la punctul 19. 
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La 14 voiam să întreb dacă au bugetul de salarii și pentru bunuri și servicii. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Puteți să întrebați domnul viceprimar pentru că esența acestui buget chiar asta este 

– vin bani de la șomajul tehnic și-i băgăm în buget. Ar fi anormal să nu-l votăm. Așa cum 

a fost anormal la Hale. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Domnul director poate ne spuneți și nouă dacă aveți bani până la sfârșitul anului? 

Dl Dănilă Alin – S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 

După calculele noastre, mai avem o sumă de 7 milioane 670 de mii care, teoretic, 

ne va ajunge până-n luna octombrie. Și până la sfârșitul anului ne mai trebuie o 

rectificare în jur de 4, 5 milioane. 

Dl Ganea Cristian 

Dacă tot v-am alocat bani pentru marcaje, începem și noi în forță, de mâine, de 

poimâine? 

Dl Dănilă Alin – S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 

Noi suntem pregătiți și în noaptea aceasta să începem. 

Dl Ganea Cristian 

Mulțumesc frumos! 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Nu mai stați cu mâna-ntinsă că ați mai luat niște bani și de la Guvern pe șomaj 

tehnic. 

Dl Dănilă Alin – S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 

Nu am cerut bani. Nu am solicitat bani. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Nu acum, ați spus că mai sunt niște bani de rectificat, adică 7 milioane. 

Dl George-Sorin Botez 

Problema este că vom mai cere o suspendare de cinci minute, să facem niște 

verificări că este exact aceeași problemă ca data trecută. 

* 

PAUZĂ 

* 

Dl George-Sorin Botez 

Reluăm ședința. Domnul Minea! 

Dl Minea Gabriel-Constantin 

Principalul amendament la acest proiect este că s-au eliminat sumele solicitate de 

la bugetul local.  

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Nu că s-au diminuat, nu sunt sume solicitate.  

Dl George-Sorin Botez 

Domnul Palaș, vă rog! 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Nu mai sunt sume solicitate. 

Dl Minea Gabriel-Constantin 

S-au eliminat. Asta am precizat și eu.  
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Dl Palaș-Alexandru Paul 

Proiectul, în forma lui inițială, solicita de la bugetul local o sumă de aproximativ 6 

milioane de lei. Ori, în acest moment, nu este un corespondent în bugetul local pentru a 

satisface această cerință. Au exista discuții în cursul acestei săptămâni și au revenit la o 

formă a bugetului, astfel încât să se încadreze în suma alocată pe bugetul local. 

Dl George-Sorin Botez 

Și forma prezentată, care cuprinde amendamente aceasta este?  

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Ar trebui să fie afișată pe ecran acum.  

Dl George-Sorin Botez 

Sunteți de acord să votăm în bloc amendamentele sau le luăm pe rând? 

Domnul Palaș și dumneavoastră sunteți de acord în bloc? 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Sunt de acord, da. 

Dl George-Sorin Botez 

Mulțumesc! 

Supun la vot amendamentele în bloc: 

Cine este pentru? - toată lumea din sală este „pentru”. 

Cine este împotriva amendamentelor în online?  

Cine se abține? 

Nimeni.  

Amendamentele au fost adoptate cu 25 de voturi ”pentru”. 

* 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea 

ART. 3 Termene, Rambursare şi Rambursare anticipată, din contractul de credit nr. 

RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat cu CEC BANK S.A – inițiat de primar Adrian 

Florin Dobre.”. 

Discuții? Domnul Popa, vă rog! 

Dl Popa Gheorghe 

Mulțumesc domnul președinte! 

Aș dori să-l întreb pe domnul Primar dacă, la acest moment, există banii necesari 

pentru achitarea acestor rate și care este destinația acestor sume rezultate din această 

posibilă amânare a ratelor la C.E.C. Bank? 

Dl George-Sorin Botez 

Adică, o economie care se face și unde se duce. 

Dl Primar 

În momentul de față sumele sunt alocate pentru a putea achita ratele respective. 

Dar aici trebuie să avem în vedere câteva chestiuni: în primul rând, consiliul local 

a adoptat la un moment dat o hotărâre de consiliu în care, de principiu s-a aprobat 



  

31 
 

amânarea acestor rate, lucru pe care l-am făcut deja cu 3 bănci, C.E.C.-ul fiind a 4-a 

bancă și în mod normal ar trebui să avem o politică unitară. 

În al doilea rând, s-a aprobat la începutul ședinței acel proiect de hotărâre privind 

acordarea unor facilități al căror impact deocamdată nu-l știm cu exactitate. Va trebui să 

vedem câte solicitări vor fi pentru acordarea acelor facilități. 

În al treilea rând, chiar am discutat și mai devreme – mai sunt o serie de nevoi pe 

care le avem, s-a pus în discuție după ce se va clarifica situația cheltuielilor de la Clubul 

Sportiv Municipal plus alte unități din subordinea consiliului local. De aceea am venit cu 

acest proiect de hotărâre, iar sumele respective care vor fi economisite de la acest capitol 

le vom discuta într-o ședință viitoare alături de economiile pe care le vor face alte 

instituții din subordine, astfel încât să fie o alocare echilibrată pentru bunuri și servicii, să 

vedem impactul pe care o să-l avem în urma solicitărilor prin acele facilități acordate. 

Dl Popa Gheorghe 

Mulțumesc domnul Primar! 

Aș avea în vedere faptul că, din informațiile noastre, în această săptămână este 

posibilă o rectificare a bugetului național și se vor aloca niște bani și către Primăria 

Ploiești de către Guvern. 

În al doilea rând, având în vedere că ar trebui să avem totuși execuția bugetară la 

31.07 ca să vedem exact situația și necesitățile acoperirii tuturor structurilor și serviciilor, 

aș propune prorogarea acestui proiect pentru o săptămână de zile, având în vedere și 

următorul proiect cu contractarea acelui împrumut, ca să avem o situație exactă să vedem 

ce anume se poate regăsi în contractul de împrumut, ce sume se primesc de la Guvern și 

care sunt necesitățile de acoperire a tuturor cheltuielior pentru serviciile publice.  

De aceea, aș solicita să prorogăm acest proiect de hotărâre pentru o săptămână de 

zile, să avem și execuția la 31.07 și după aceea să vedem cum procedăm în consecință. 

Vă mulțumesc! 

Dl George-Sorin Botez 

Mulțumesc și eu! 

Vă rog domnul Sîrbu! 

Dl Sîrbu Simion-Gheorghe 

Domnul Primar, în cadrul ședinței de buget, dumneavoastră ați spus că săptămâna 

viitoare sau în maxim 10 zile Guvernul va dezbate și va aproba o sumă și pentru 

municipiul Ploiești. De aceea colegul meu v-a propus dumneavoastră acest lucru, și 

anume să prorogăm acest proiect cu condiția ca, dacă aveți bani să plătiți repede ratele la 

C.E.C., că tot sunt bani și vom vedea pe urmă, după ce vin banii de la București și aveți o 

radiografie corectă la 31.07, vom stabili atunci care sunt măsurile care trebuie adoptate. 

Dar dacă aveți bani eu vă propun să plătiți ratele la C.E.C. urgent. 

Mulțumesc! 

Dl George-Sorin Botez 

Și eu mulțumesc! 

Supunem la vot prorogarea: 

S-a procedat la votarea electronică a propunerii de prorogare. 

Cu 10 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Andrei Gheorghe, 

Pană George, Stanciu Marilena, Sorescu Alina Florina, Minea Gabriel, Dinu Marius, 
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Năforniță Nicoleta, Botez George Sorin și Ganea Cristian și 5 ”abțineri” ale consilierilor 

Palaș-Alexandru Paul, Vîscan Robert, Dănescu Ștefan, Văduva Sorin și Hodorog 

Bogdan, propunerea de prorogare nu a trecut. 

* 

Dl Primar 

Domnul Botez, avem de introdus un articol printr-un amendament precum că, 

„Consiliul Local împuternicește primarul pentru semnarea actului adițional”.  

Este cred că deja trecut cu roșu pe proiectul respectiv. 

Dl George-Sorin Botez 

Este amendamentul dumneavoastră ca inițiator. 

Supun la vot amendamentul: 

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului. 

Cu 16 voturi ”pentru” și 8 ”abțineri” ale consilierilor Popa Gheorghe, Sîrbu-

Simion Gheorghe, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Sicoie Florin, Frusina Vlad, 

Băzăvan Larisa și Staicu Zoia, amendamentul a fost aprobat. 

* 

Domnul Cosma Marcian a ieșit din on-line. 

* 

Supunem la vot proiectul cu amendamentul privind împuternicirea domnului 

primar Dobre să semneze: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 14 voturi ”pentru” și 10 ”abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulia, Popa 

Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Răcășean Florica, Grigore Constantin, Marcu 

Valentin, Sicoie Florin, Frusina Vlad, Băzăvan Larisa și Staicu Zoia proiectul a fost 

adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 500/28.11.2019, privind rectificarea Listei de investiţii  

aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R. – inițiat de primar 

Adrian Florin Dobre.” 

Domnul Popa! 

Dl Popa Gheorghe 

Mulțumesc domnul Președinte! 

Am observat în această listă modificată diminuarea unor sume de la proiectele care 

sunt în fază de precontractare și pentru care nu au fost semnate contractele de finanțare și 

suplimentarea sumelor către proiectele care sunt în curs de licitații, vorbim aici despre 

reabilitările termice la blocuri, eficientizarea la unitățile de învățământ și celelalte 

proiecte care sunt într-o fază mai mică sau mai avansată de licitație.  

De aceea, grupul P.N.L. susține continuarea investițiilor în municipiul Ploiești și 

suntem de acord cu aceste modificări din lista de investiții și cu continuarea acestor 

investiții în municipiul Ploiești.  

Dl George-Sorin Botez 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
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S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 23 de voturi ”pentru” și o ”abținere” a domnului consilier Văduva Sorin, 

proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării unui împrumut intern în valoare de  13.341.568,90 lei. – inițiat de primar 

Adrian Florin Dobre.” 

Doamna Staicu! 

Dna Staicu Zoia 

Așa cum a spus și colegul meu domnul George Popa mai devreme, aș propune 

acest punct pentru prorogare. Am avea nevoie bănuiesc cu toții de o analiză, de niște 

documente care să certifice până la urmă cheltuirea până la 31.07 a banilor. De fapt ceea 

ce doresc eu este o analiză, o ședință săptămâna viitoare, în momentul în care știm exact 

câți bani avem, câți bani ne-ar trebui, pentru că mi se pare anormal să cumpărăm 

autobuze, exact ce vă spuneam și în ședința trecută, să cumpărăm autobuze cu bani cash 

și să cheltuim banii de la Telekom fără să avem o prioritizare așa cum trebuie asupra 

acestora și pe de altă parte să venim la o lună și să contractăm un împrumut. 

De altfel, mandatul nostru s-a terminat pe 26 iunie. Noi trebuie până în septembrie 

să fim buni administratori. Nu putem să angajăm pentru următorii patru ani pe umerii 

celorlalți consilieri un împrumut atât de mare, în condițiile în care noi foarte mulți bani i-

am dat pe autobuze. Deci plătim autobuzele cu bani cash și acum venim și facem 

împrumut.  

Haideți să vedem o execuție la 31.07, să vedem cum stăm cu banii, poate este 

nevoie de mai puțin. Facem o analiză și ne întâlnim. De altfel, vreau să îi rog și pe colegii 

de la comisia 1 și colegii din executiv, în momentul în care au această analiză și această 

execuție la 31.07, să ne întâlnim și să vedem cum stăm cu banii. Mi se pare devreme 

acum să contractăm acest împrumut. Drept urmare solicit prorogarea acestui proiect.  

Dl George-Sorin Botez 

Vă mulțumesc! 

Supunem la vot propunerea de prorogare: 

S-a procedat la votarea electronică a propunerii de prorogare. 

Cu 10 voturi ”pentru”, 8 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Stanciu Marilena, 

Sorescu Alina, Minea Constantin, Dinu Andrei, Hodorog Bogdan, Botez George Sorin, 

Ganea Cristian și Năforniță Nicoleta și 6 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru 

Paul, Vîscan Robert, Andrei Gheorghe, Pană George, Dănescu Ștefan și Văduva Sorin 

propunerea de prorogare nu a trecut. 

* 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Domnul președinte, aș dori să o întreb pe doamna care a intrat în consiliul local 

săptămâna trecută: știți câte împrumuturi are primăria Ploiești și ați votat împotriva 

prorogării? 
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Câte împrumuturi are primăria Ploiești? Puteți să spuneți? 

Dl George-Sorin Botez 

Dar stați puțin, dumneavoastră sunteți pus aici nu să faceți teste de cunoștință. Vă 

rog foarte mult nu vă adresați colegilor de o asemenea manieră. Cu tot respectul! 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Bun, cu tot respectul, mai încet: doamnă vreți să-mi spuneți și mie ... 

Dl George-Sorin Botez 

Doamna nu vrea. Uitați, eu sunt avocat. Vreți să vă arăt? Am delegație de avocat. 

Nu vrea doamna. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Dacă sunteți avocat nu trebuie să stați în capătul mesei. 

Dl George-Sorin Botez 

Dar avocații unde stau, sub masă, unde stau? 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

La o ședință de consiliu local sunteți consilier, nu avocat. 

Dl George-Sorin Botez 

Am înțeles, dar dumneavoastră sunteți profesor și doamna elev sau cum? 

Îi dați și notă? Cum faceți? 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Domnul președinte, încă o dată, vă repet... 

Voiam să știu dacă doamna... 

Dl George-Sorin Botez 

Dați drumul la vot, doamnă. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Domnul președinte, ca să nu existe vreo confuzie, vot final pe proiect, da? 

Dl George-Sorin Botez 

Vot final pe proiect. Da domnul Palaș. 

Dl Palaș-Alexandru Paul 

Și spuneți-i domnului Sîrbu, că în regulamentul de organizare al consiliului local 

este interzis dialogul.  

Dl George-Sorin Botez 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 14 voturi ”pentru” și 10 ”abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Popa 

Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Răcășean Florica, Grigore Constantin, Marcu 

Valentin, Sicoie Florin, Frusina Vlad, Băzăvan Larisa și Staicu Zoia, proiectul a fost 

adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, 

montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv 

proiectare), pentru anul 2020 – inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.” 
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Domnul Ganea! 

Dl Ganea Cristian 

Am un amendament pe care aș vrea să-l supuneți repede la vot. 

Se adaugă: ”Transportul materialelor și al utilajelor folosite se va deconta pe baza 

foilor de parcurs”. 

Dl George-Sorin Botez 

La finalul anexei. 

Dl Ganea Cristian 

Și restul se taie. Se taie absolut tot și se pune doar amendamentul pe care l-am citit. 

Dl George-Sorin Botez 

Jos de tot, scrieți așa: ”Transportul materialelor și al utilajelor folosite se va 

deconta pe baza foilor de parcurs”. Și tăiați toată nota cealaltă. 

Supunem la vot amendamentul: 

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului: 

Cu 24 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat. 

* 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

Și după vot, unde este S.G.U.? În fiecare săptămână raportați ce ați făcut. 

La sfârșitul lunii, veniți și spuneți că ați terminat. 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 22 de voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” al domnului consilier Hodorog 

Bogdan, proiectul a fost adoptat. 

* 

Au participat la vot 23 de consilieri. Domnul consilier Vîscan Robert nu a fost 

prezent la momentul votului. 

*** 

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală 

Tratatul de Pace de la Trianon – 100, Ploieşti 2020 – inițiat de viceprimarii George Pană 

și Cristian-Mihai Ganea.” 

Amendamente? 

Dl Sicoie Florin  

După părerea mea, având în vedere rectificările care s-au făcut, tabăra nu se poate 

ține, pentru că lipsesc 183 de mii de lei în clipa aceasta. 

Doi, străini nu prea pot veni în România pentru că trebuie să stea în izolare și 

carantină. Mă refer la cei din Moldova, de exemplu. Dar forma pe care o văd afișată pe 

ecran are deja niște amendamente. 

Dl Ganea Cristian 

Acesta este un amendament acolo, da. 

Dl Sicoie Florin  

Cel cu roșu. 

Dl Ganea Cristian 

Da. 
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Dl Sicoie Florin  

Vreau să mai fac eu un amendament... 

Dl Ganea Cristian 

Stați să-l votăm pe acesta și după aceea... 

Mai sunt și pe anexă. 

Dl Sicoie Florin  

Să nu amestecăm amendamentele. 

Dl George-Sorin Botez 

Amendamentul dumneavoastră are legătură cu acel amendament sau intră în 

contradicție cu acest amendament?  

Dl Sicoie Florin  

Nu. Se referă la materialele Taberei. 

Dl George-Sorin Botez 

Am înțeles.  

Titlul vreau să-l văd. Nu vedeți că nu-i roșu? 

Dl Ganea Cristian 

Este în amendament băgat. 

Dl George-Sorin Botez 

Și la titlu este tot amendament. 

Supun la vot amendamentul formulat de domnul Ganea: 

Dl Sicoie Florin  

Înțeleg că principalul amendament este că se scoate noțiunea de ”Tratatul de Pace 

de la Trianon”, da? 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

Și mai sunt în Regulament. 

Dl George-Sorin Botez 

Este vorba de cedarea dreptului de autor. 

Dna Staicu Zoia 

Pot să pun și eu o întrebare?  

Dacă tot nu avem bani, sincer, chiar ne trebuie această Tabără Internațională de 

Sculptură? 

Dl Ganea Cristian 

Este la a treia ediție, doamnă. 

Dna Staicu Zoia 

Da, dar anul trecut și acum doi ani nu era stare de urgență, nu a fost stare de 

pandemie. 

Dl Ganea Cristian 

Închidem orașul sau cum? 

Dl George-Sorin Botez 

Problema stă în felul următor: nu poți să îngheți orașul acesta. Nu poți să nu 

asiguri absolut nimic cetățeanului în materie de cultură. 
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Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Ce aviz are de la economic, pentru că de la comisia 1 de buget are aviz negativ? 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

Direcția economică a avizat favorabil.  

Dl Sicoie Florin  

Deci toate amendamentele sunt tehnice. Am citi și eu. Modificările acestea sunt 

absolut logice. 

Dl Ganea Cristian 

Sunt necesare. 

Dl Sicoie Florin  

Da. Și după asta îmi prezint  și eu amendamentul... 

Dl George-Sorin Botez 

Supun la vot amendamentele domnului Ganea: 

S-a procedat la votarea electronică a amendamentelor: 

Cu 15 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Sîrbu-Simion 

Gheorghe, Răcășean Florica și Marcu Valentin și 6 ”abțineri” ale consilierilor Bolocan 

Iulian, Popa Gheorghe, Grigore Constantin, Frusina Vlad, Băzăvan Larisa și Staicu Zoia, 

amendamentele au fost adoptate. 

* 

Vă rog domnul Sicoie! 

Dl Sicoie Florin 

Mai sunt necesare niște amendamente logice. 

Dl George-Sorin Botez 

Vă rog să le citiți. 

Dl Sicoie Florin 

Am primit scrisoare de la primărie, prin care, în afară de Teatru, care acceptă să 

facă niște spectacole pentru tabără, T.C.E.-ul spune că nu poate asigura servicii decât cu 

contravaloarea lor, iar singura lor macara este praf, deci nu au ce să mai caute în 

Regulament. 

Dl George-Sorin Botez 

Nu mai sunt. 

Dl Sicoie Florin 

Asta nu am văzut. Nu am știut amendamentele. 

A doua problemă este cea de la S.G.U. care iar spune că nu poate să cumpere 

corturi decât dacă i se decontează corturile. 

Dl George-Sorin Botez 

Astea sigur le achiziționează parcul.  

Dl Sicoie Florin 

Perfect! 

Acum amendamentul la art. IV pct. 5, am discutat cu câteva persoane care 

organizează tabere de sculptură de ani de zile, inclusiv cea de la Caransebeș cu 12 ediții 

în marmură, etc. Toți mi-au spus că nu se poate face o tabără cu materiale mixte. Ori faci 
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pe marmură, ori faci pe lemn, ori faci pe fier. Nu ai cum să procuri pentru zece artiști trei 

blocuri de marmură, două de piatră,  patru burugi și o grămadă de fier.  

Deci, eu propun să ne limităm la un singur material, care dacă vreți poate fi 

marmura, cum a fost la celelalte două ediții sau lemnul care ar presupune o manieră mai 

ușoară de a procura materiale. Nu se poate face cu șapte materiale. Asta este clar, vă 

spune orice specialist. 

Dl George-Sorin Botez 

Asta nu a fost făcută de specialiști? 

Dl Sicoie Florin 

Eu vă spun că am vorbit cu oameni de meserie. Mă credeți bine... 

Dl George-Sorin Botez 

Vă cred, nu este nicio problemă, dar... 

Dl Sicoie Florin 

Acesta ar fi un amendament. 

Dl George-Sorin Botez 

O secundă. Dar în anii anteriori cum a fost? 

Dl Sicoie Florin 

Numai marmură.  

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

În primul rând, soluția aceasta cu mai mult materiale este o soluție logică din două 

unghiuri de vedere: una, dacă un artist are o idee și o vede în marmură, sau în granit, sau 

în metal, sau în alt material, eu dacă îl constrâng prin regulament să-mi facă repectiva 

operă de artă în materialul pe care îl vreau eu, cumva îi limitez libertatea de exprimare.  

Dl George-Sorin Botez 

Bine, dar nu se pune problema aici. 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

A doua problemă, a doua logică... 

Dl George-Sorin Botez 

Deci pe prima v-am tăiat-o. 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

A doua logică este următoarea: dacă nu vom avea suficienți bani, că ne mai trebuie 

vreo 200 de mii de lei la faza asta, optăm pentru lemn, pe care îl putem obține eventual 

pe sponsorizare... 

Dl George-Sorin Botez 

Bine, dar în momentul în care dumneavoastră spuneți că pe 1 august îi chemați și 

astăzi suntem pe 5 august... 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

Putem face un ușor delay... 

Dl George-Sorin Botez 

Ce ați făcut dumneavoastră în momentul în care eu am intrat peste dumneavoastră? 
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Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

V-am spus să mă lăsați să termin și eu îmi cer și scuze. 

Dl George-Sorin Botez 

Bine. În primul rând, Tabăra se organizează nu cum este la modă, ci cum vrea 

organizatorul. Unu la mână. Poate vă zic să facă în telemea. Asta este. Aici este consiliul 

care zice. 

Numărul doi, părerea mea este că la ora aceasta 80% din materialele pe care 

dumneavoastră le puneți acolo cu excepția piatră, lemn și fier în calendarul pe care l-ați 

trecut acolo sunt imposibil de aprovizionat. 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

Corect.  

Dl George-Sorin Botez 

Acum urmează întrebarea: dumneavoastră credeți că până pe 21 august puteți să 

faceți aprovizionarea cu materiale? 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

Este un pic de întârziere pentru că noi am depus anterior... 

Dl George-Sorin Botez 

Întrebarea mea este clară: dumneavoastră credeți că până pe data de 21 august... 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

Nu. Voi avea nevoie de timp, de vreo două săptămâni cel puțin întârziere. 

Dl George-Sorin Botez 

Și dacă eu vă aprob acest calendar și dumneavoastră aveți un delay deja de două 

săptămâni, cum faceți cu calendarul aprobat și cu calendarul dumneavoastră? Că nu pică. 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

Este foarte bine că mă întrebați. De asta sunt aici. 

Dacă votați acum să facem de exemplu pe lemn, eu mă încadrez în ceea ce aveți pe 

ecran. Dacă dumneavoastră votați să facem pe mai multe materiale, atunci trebuie să 

amânăm cu două săptămâni. Simplu. 

Dl George-Sorin Botez 

Păi nu mi-ați propus să amân cu două săptămâni. Mi-ați dat varianta granit în acest 

calendar. Nu mi-ați spus să vă amân cu două săptămâni. 

Dl Ionescu Gelu – Casa de Cultură ”I.L. Caragiale” 

De aceea suntem aici și discutăm. 

Dl George-Sorin Botez 

Eu eram și pentru alte probleme, dar mă rog, dacă ziceți dumneavoastră... 

Ziceți domnul! 

Dl Sicoie Florin 

Eu cred că dacă vrem să o mai facem, oricum un decalaj va fi, lemnul ar trebui ales 

ca material, pentru că este ușor de procurat sau rămânem pe marmură ca în edițiile 

anterioare. 
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Dl George-Sorin Botez 

Sunteți iubitor de artă și eu la șoseta dumneavoastră dreaptă în materia asta, dar 

credeți-mă că și lemnul acela trebuie să fie de o anumită calitate, nu te duci și tai pomul 

și îl aduci. 

Dl Sicoie Florin 

Este stejar vechi uscat. Nu se poate altfel. 

Dar eu vă propun ceva, din moment ce nu există banii, pentru că nu există banii în 

clipa aceasta, la ce mai votăm regulamentul? Ar trebui să prorogăm regulamentul până 

când vin banii, că fără bani nu poți să o pornești. 

Dl Ganea Cristian 

În calitate de inițiator îl prorogăm, așa cum a spus domnul consilier.  

Dl Sicoie Florin 

Mulțumesc domnul viceprimar! 

Dna Staicu Zoia 

Asta v-am cerut și eu. 

Dl George-Sorin Botez 

Solicitarea dumneavoastră doamna Staicu de prorogare nici nu o pun în discuție... 

Dl Ganea Cristian 

Domnul Sicoie a avut argumente corecte. 

Dl George-Sorin Botez 

Se retrage pentru refundamentare. 

*** 

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de 

taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat  taxi – inițiat de viceprimar 

Cristian-Mihai Ganea.” 

Amendamente? 

Dl Ganea Cristian 

La articolul 2 se adaugă ”pentru o perioadă de 5 ani”. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Aș dori să cunosc și eu de la inițiator, câte licențe sunt la ora actuală la Ploiești? 

Dl George-Sorin Botez 

930. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Și acum cât vreți să mai dăm? 

Dl George-Sorin Botez 

La fel. Ce este important și mi se pare un pas înainte este că se introduce un 

punctaj superior pentru mașinile electrice și hibrid care în toate orașele la ora aceasta sunt 

pe străzi, numai la noi avem mașini din 1940. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Corect. 

Dl George-Sorin Botez 

Supunem la vot amendamentul privind perioada de cinci ani: 

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului: 
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Cu 22 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul și 

Văduva Sorin amendamentul a fost adoptat. 

* 

Mai aveți alt amendament aici? 

”prezenta hotărâre intră în vigoare la data de...” și trebuie să o stabilim. Eu zic să le 

lăsăm două luni să se acomodeze. 1 octombrie 2020. Da? 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Corect. 

Dl George-Sorin Botez 

Supunem la vot această dată: 

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului: 

Cu 22 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul și 

Văduva Sorin amendamentul a fost adoptat. 

* 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 22 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul și 

Văduva Sorin proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea 

și completarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de 

călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a 

municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015 – 

inițiat de consilierii  Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Popa Gheorghe, Bolocan 

Iulian, Marcu Valentin, Grigore Constantin, Băzăvan Larisa, Răcășean Florica și Sicoie 

Florin Lucian.” 

Aici am zis să fie toți inițiatori. 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

* 

Domnul consilier Ganea Cristian a părăsit sala. 

*** 

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești – inițiat de primar 

Adrian-Florin Dobre.” 

Aici avem următoarele amendamente făcute de mine, primite de la domnul Ganea: 

Ia citiți-le doamnă, dumneavoastră! 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

Modificările propuse la nivelul structurii aparatului de specialitate al primarului 

sunt următoarele: 
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- menţinerea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad 

profesional superior în compartimentul Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei 

Comunicare, Relaţii Publice, propusă spre desfiinţare; 

-  menţinerea structurii şi a posturilor de funcţie publică actuale din cadrul 

Serviciului Auditare Internă;  

- înfiinţarea a douǎ funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I grad profesional 

superior în cadrul compartimentului Manageri Proiecte din Direcţia Relaţii Internaţionale 

pe perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

potrivit punctului 4 din Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 

conform adresei nr. 6926 din 29 aprilie 2020 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul 

Prahova, înregistratǎ la Municipiul Ploieşti cu nr. 7389 din 07 mai 2020 şi menţinerea 

structurii actuale; 

- menţinerea denumirii compartimentului O.N.G. cu structura actuală; 

- transformarea unui post vacant de paznic în post de îngrijitor (femeie de serviciu) 

din cadrul serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest având în vedere 

suprafaţa foarte mare care necesită curăţenie zilnică, respectiv clădire administrativă; 

- desfiinţarea a trei posturi vacante de şofer din cadrul compartimentului Deservire 

Auto, care va funcţiona cu structură de 5 posturi ocupate de şofer. 

Dl George Sorin Botez 

Deci filozofia acestui amendament este următoarea: noi potrivit numărului maxim, 

mediu, scriptic, etc. trebuia să desființăm trei posturi. În varianta inițială propusă de 

Primarul Dobre, aceste posturi erau: unul la Compartimentul Organizare Evenimente de 

la Direcția de Comunicare și două de unde trebuie să-i trimitem pe băieții ăia astăzi la 

C.S.M., de la audit. Și urmare discuțiilor am stabilit ca aceste trei posturi să nu se mai 

desființeze, să rămână unul la comunicare și două la audit și am găsit pitite pe undeva 

prin zona respectivă, trei posturi de șofer care nu erau ocupate de când hău, în condițiile 

în care noi avem cinci posturi ocupate. Eu zic că cinci șoferi la primărie sunt super o.k. Și 

ne păstrăm personalul calificat și desființăm cele trei posturi de șofer. 

Asta este filozofia acestui amendament. 

Și, pentru că se cere având în vedere volumul proiectelor, trebuie înființate două 

posturi la compartimentul acesta de manageri proiecte de la Direcția Relații 

Internaționale. 

Dl Popa Gheorghe 

Și se înființează, da? 

Dl George Sorin Botez 

Da. Deci se desființează trei șoferi și se înființează doi...și se transformă unul la 

Parcul Municipal Vest din paznic în îngrijitor, femeie de serviciu. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Nu se poate desființa și postul de Director la Relații Internaționale? Și așa este 

ocupat de o persoană care nu este pregătită de niciun fel.   

Dl George Sorin Botez 

Nu știu. 
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Bun. Sunt nelămuriri pe aceste amendamente? 

Eu nu o să votez niciodată să se desființeze două posturi de la audit, în condițiile în 

care mă bazez tocmai pe oamenii aceia. 

Supunem la vot amendamentul propus de domnul Ganea privind desființarea a trei 

posturi de șofer în loc de un post la Direcția de Comunicare și două la audit: 

S-a procedat la votarea electronică a amendamentului. 

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat. 

* 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

numărului maxim de posturi, organigramei şi statelor de funcţii ale Administraţiei 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.” 

* 

Doamna Sorescu Alina a ieșit din sală. Suntem 22 de consilieri. 

* 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa 

Persoanelor Ploieşti – inițiat de viceprimar George Pană.” 

* 

Domnul Hodorog Bogdan a părăsit ședința. Suntem 21 de consilieri. 

* 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Creşe din 

Municipiul Ploieşti – inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.” 

* 

Doamna Sorescu Alina a revenit în sală. Suntem 22 de consilieri. 

* 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Vă rog frumos, situația la punctul 27. 
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Dna Ioana Geanina Serbinov 

Proiectul de la punctul 27 trebuie completat cu avizul Comitetului de Coordonare. 

Prin urmare nu poate fi supus aprobării consiliului.  

Dl George Sorin Botez 

Mulțumesc! 

*** 

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre  privind aprobarea  

transformării gradului profesional a opt funcţii publice de execuţie din cadrul Poliţiei 

Locale a municipiului Ploieşti – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.” 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării statului de funcţii 

ale Spitalului Municipal Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – 

inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.” 

Dacă nu sunt discuții, supunem a vot proiectul de hotărâre: 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

unui schimb de terenuri între Municipiul Ploiești şi domnul Mociorniţă Georgel – inițiat 

de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, 

Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Bogdan Hodorog.” 

Dl Dănescu Ștefan 

Avem toate vizele? 

Dl George Sorin Botez 

Stați să întrebăm. Sunt probleme? Avizele sunt toate? 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

Da, are toate avizele. 

Dl George Sorin Botez 

Doamna Secretar spune că totul este o.k. 

Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre: 

* 

Domnul consilier Palaș Paul a părăsit ședința. Suntem 21 de consilieri. 

* 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 20 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Dinu Andrei Marius 

proiectul a fost adoptat. 

*** 
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Trecem la punctul 31 ”Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010 modificată – inițiat de viceprimar 

Cristian-Mihai Ganea.” 

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre: 

* 

Domnul consilier Dănescu Ștefan a părăsit ședința. Domnul consilier Palaș a 

revenit la lucrările ședinței. Suntem 21 de consilieri. 

* 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

*** 

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii “Pod care asigură legătura dintre strada Apelor și strada Berzei, municipiul 

Ploiești” – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.” 

Aici parcă sunt două variante? 

Dl Palaș-Alexandru Paul  

La comisia de buget ni s-a explicat faptul că sunt două variante: una de cinci metri 

cu un singur trotuar de trecere și una de șapte metri cu două trotuare. Noi am dat un aviz 

general, fără să precizăm care dintre variante. 

Acum dacă, acel donator dorește să ne dea nouă doar variata cu 5, nu putem noi să 

spunem ”nu mulțumim, noi o vrem pe cea cu 7”. 

Dl George Sorin Botez 

Bun. Deci noi acum avem de ales sau avem una singură? 

Dl Popa Gheorghe 

Una singură. Varianta 2 cu cinci metri. Varianta aprobată de Comisia Tehnică de 

Avizare. Este așa Ioana? 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

Da. Potrivit legii D.A.L.I.-ul trebuie să conțină minim două soluții. Cel care a 

elaborat D.A.L.I.-ul are una benefică pe care am primit aviz C.T.A.  

Dl Popa Gheorghe 

Avizul C.T.A. ce prevede? Varianta 2, da? 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

Nu spune care variantă, spune așa: ”podul se va executa în amplasamentul podului 

existent, va avea o lungime totală de 14 și o lățime de 7,60. Gabaritul podului va fi de 5 

metri carosabil și trotuar 1,5...” 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Este a doua variantă. Asta s-a aprobat și în comisie. 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

Dar îl rugăm pe domnul Negru să vină. 

* 
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Dl George Sorin Botez 

Până vine domnul Negru, vreau să vă rog să fiți de acord, noi grupul P.S.D. venim 

cu o propunere, sperăm să fiți toți de acord cu ea. După ce am trecut prin perioadele 

acestea extrem de agitate, cred că ar fi cazul să dăm și un semnal al unității Ploieștiului și 

al faptului că Ploieștiul există. Și asta să o facem cu bani puțini.  

Pe 9 august este Ziua Internațională a Parcurilor și cred că putem să organizăm în 

parcuri niște manifestări, în limitele prevăzute de lege, cu respectarea tuturor cerințelor, 

în așa fel încât să fie un semnal pozitiv pentru cetățeni. Și în acest sens eu vă propun să 

fiți de acord, noi asta propunem, să se închidă într-una din sâmbete, în jurul datei de 9 

august Bulevardul și cu ajutorul Direcției de Comunicare să putem să facem ceva care să 

trezească la viață orașul și să putem să începem să ne revenim. 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

9 este duminică. 

Dl George Sorin Botez 

Dacă este duminică, atunci eventual sâmbătă și duminică și rămâne pe doamna 

Istrătescu, căreia nu i-am desființat niciun post în cadrul serviciului, să ne facă dovada că 

am procedat bine. Vă rog! 

Dl Sicoie Florin 

Pe 8 august sunt 150 de ani de la ”Republica de la Ploiești”. 

Dl George Sorin Botez 

Deci propunerea noastră, și vă rog să fiți de acord cu ea, este ca pe 8 – 9 august să 

avem Bulevardul închis și să sărbătorim această Zi Internațională a Parcurilor. 

Dacă toată lumea este de acord, vă rog să consemnați. 

Dna Ioana Geanina Serbinov 

S-a consemnat. 

* 

Dl George Sorin Botez 

Ziceți domnule! 

Dl Negru Mihai 

În urma protocolului încheiat cu cosiliul local, S.C. Veroskip, care pratic 

administrează supermarketul AFI și-a luat angajamenul ca pe propria cheltuială să 

execute un pod care leagă strada Apelor de strada Berzei, pod care se află într-o stare 

avansată de degradare și pentru care există expertiză tehnică, practic impropriu pentru 

circulația rutieră și cu ocazia aceasta o să propunem și în comsia de circulație, eu sunt 

unul dintre membri, dacă este de acord cu restricționarea circulației, pentru că în urma 

expertizei s-a constatat că sunt probleme la structură.  

În hotărârea consiliului local prin care s-a încheiat protocolul cu AFI, primăria are 

ca sarcină, aprobarea în consiliul local a indicatorilor D.A.L.I.-ului făcut de firma 

respectivă, deci este și cu proiectare și cu execuție... 
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Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Sunt două variante: una de cinci metri, una de șapte metri. Care variantă ne-o 

propuneți? 

Dl Negru Mihai 

Comisia Tehnică de Avizare a ales varianta 2, varianta de cinci metri cu trotuare 

duble de 1,5 metri. Având în vedere că podul actual are 4,5 metri lățime și ampriza străzii 

Berzei este sub 5 metri, am propus varianta a doua. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Pe aia mai lată.  

Dl Negru Mihai 

D.A.L.I.-ul se face conform Hotărârii 907 în două scenarii. El l-a făcut în două 

scenarii conform legii, iar Comisia Tehnică de Avizare a propus varianta a doua. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Carosabilul de 5 metri plus două trotuare de 1,5. 

Bun. Am înțeles. Varianta a doua. 

Domnul Președinte, să ne dea votul să mergem mai departe. 

Dl Negru Mihai 

Și mai avem în consiliul local de aprobat bugetul pentru avize. Avizele și 

autorizația intră în sarcina noastră, a Ploieștiului. 

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe 

Am înțeles. 

Dl Negru Mihai 

Termenul de execuție este de două luni după ce obținem autorizația de construire. 

Dl George Sorin Botez 

Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre: 

Dl Marcu Valentin 

 Domnul Negru, cealaltă variantă care era? Am înțeles, cea cu 5 metri carosabil... 

Dl Negru Mihai 

 Și încă o variantă cu 6 metri carosabil plus trotuare stânga, dreapta cu câte un 

metru.  

Dl George Sorin Botez 

Dar era mai lat decât strada. 

Dl Negru Mihai 

Era mai lat decât strada. 

Dl George Sorin Botez 

Asta îmi aduce aminte de un banc celebru, de fapt mi l-a trimis domnu Dănescu, cu 

un tip care spune: decât să stau într-o garsonieră de 50 de mii de euro mai bine dorm sub 

un pod de trei milioane.   

Domnul Vîscan! 
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Dl Vîscan Robert 

Asta așteptam să aud, dacă podul se va face în doua variantă. Ținând cont că se  

face în a doua variantă, aceasta a fost și rugămintea mea, nu mai am nimic de comentat. 

Mulțumesc! 

Dl George Sorin Botez 

S-a procedat la votarea electronică a proiectului de hotărâre. 

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 

 

*** 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar şedinţa închisă şi vă doresc o zi bună în 

continuare. 

 

*** 

 

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept 

pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. 
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