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NR. 19492 din 09.08.2021 
 
 

ANUNȚ 
 

  Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii 
Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu privire la un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri care să contribuie la 
dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile  

Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani și de raportul de specialitate al Serviciului Poliție locală din cadrul Primăriei comunei 
Ariceștii Rahtivani.  

Etapa consultării publice are loc în perioada 09.08.2021 - 18.08.2021.   Persoanele 
interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani sau la adresa 
de email registratura@comunaaricestiirahtivani.ro, sesizările, observațiile sau punctele de vedere, 
acestea având valoare de recomandare.  

 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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Nr. 90 din 06.08.2021 
 

 
P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la 
protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor 

și la conservarea terenurilor agricole fertile 
 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 19456 din 09.08.2021,   întocmit de Primarul comunei la 
Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială 
echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a 
cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile 
     În conformitate cu prevederile: 
 - Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 

- Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 
 - Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
 - Legii nr. 50/1991 privind privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

- art. 10, art. 129 alin. (1) , alin. (2) lit. b) și alin.(7) lit.  i), k) și m)  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteioare; 

 
Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova, adoptă prezenta 

 
                                   H O T Ă R Â R E : 

 
     Art. 1 (1) Se aprobă   instituirea unei zone de protecție, conform anexei la prezenta 
hotărâre, în interiorul careia este interzisă efectuarea de lucrări de exploatare agregate minerale,  
cariere, balastiere, bazine piscicole și alte asmenea. 
 (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), lucrările care sunt autorizate sau în curs de 
autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
     Art. 2 (1) Se interzice tranzitarea zonelor locuite din comuna Ariceștii Rahtivani  de către 
autovehiculele care transportă materiale rezultate din lucări de  exploatare agregate minerale,   
cariere, balastiere, bazine piscicole și alte asmenea, cu excepția autovehiculelor care transportă  
materiale necesare pentru efectuarea de lucrări în comuna Ariceștii Rahtivani, dovedite cu 
documente justificative. 
 (2) Agenții economici care exploatează și transportă agregate minerale provenite din 
balastiere, cariere, bazine piscicole și altele asemenea, din zonele permise, vor propune spre 
aprobare Consiliului local trasee de drum de acces ocolitoare, pentru autorizarea lucrărilor. 
 Art. 3 (1) Încălcarea dispozițiilor art. 1 atrage răspunderea contravențională și se 
sancționează potrivit legii. 
  

    



(2) Încălcarea dispozițiilor art. 2 atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu 
amendă de la 2.000 la 2.500 lei 

Art. 4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Primar, 
împuterniciții acestuia și polițiștii locali. 
     Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată de   
Secretarul General al comunei  

 
INIȚIATOR: 

                          PRIMAR, 
                                                     Gheorghe ORBU 
                                                                                                               AVIZAT, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                                   Violeta - Neluța PETCU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind   aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea 

spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile 

 
 
 

       Proiectul de hotărâre privind   aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea 
spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de 
viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile, a fost inițiat de Primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, se 
stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru 
instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. Potrivit acestui act normativ, 
asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi 
respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei 
publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a 
cetăţenilor.  

La art. 2 din Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul se precizează: 
”Gestionarea spațială a teritoriului țării constituie o activitate obligatorie, continuă și de perspectivă, 
desfășurată în interesul colectivităților care îl folosesc, în concordanță cu valorile și aspirațiile 
societății și cu cerințele integrării în spațiul european”. 

Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, obiectivele 
principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele: dezvoltarea economică și socială echilibrată 
a regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunătățirea calității vieții oamenilor și 
colectivităților umane, gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază 
a patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale,  utilizarea rațională a teritoriului, prin 
limitarea extinderii necontrolate a localităților și conservarea terenurilor agricole fertile precum și 
conservarea și dezvoltarea diversității culturale. 

Potrivit art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ”autoritățile și instituțiile administrației 
publice, precum și personalul din cadrul acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului 
public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public național este prioritar față de interesul 
public local”. 

 

    



Conform art. 129 alin. (7) lit. i), k) și m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteioare, Consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind protecţia şi refacerea mediului,   dezvoltarea urbană,  podurile și drumurile publice. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legislației în materie și poate fi supus spre 
aprobare Consiliului local. 

 
INSPECTOR, 

Ramona-Elena FLORICICĂ 
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NR. 19456 din 09.08.2021 
 

 
 

                                   REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea 

spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile 

 
  

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, propunem adoptarea unei 
hotărâri privind   aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la 
protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la 
conservarea terenurilor agricole fertile 
 Statul, prin intermediul autorităților publice, are dreptul și datoria de a asigura, prin 
activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului, condițiile de dezvoltare durabilă și respectarea 
interesului general, potrivit legii.  
 Gestionarea spațială a teritoriului, asigură indivizilor și colectivităților dreptul de folosire 
echilibrată  și responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului. 
 Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să se desfășoare cu respectarea autonomiei 
locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenței, descentralizării serviciilor publice, 
participării populației în procesul de luare a deciziilor , precum și al dezvoltării durabile.Deciziile 
generației prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generațiilor viitoare 
la existență și dezvoltare proprie. 
 Prin inițierea prezentului proiect de hotărâre se urmărește îmbunătățirea calității vieții 
oamenilor și colectivităților umane, utilizarea rațională a teritoriului, prin limitarea extinderii 
necontrolate a localităților  șin conservarea terenurilor agricole fertile cât și o mai bună gestionare a 
patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale. 

Buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, 
respectarea ordinii publice , înfrumusețarea comunei, reprezintă o obligație permanentă a 
Consiliului Local si a tuturor cetățenilor.     

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul local aplică principiile descentralizării , a 
autonomiei locale, legalității si consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes 
deosebit.  

 Faţă de cele prezentate  mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl consider 
necesar și oportun.  
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 

 
 
 

    














