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 H O T Ă R Â R E  
privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 792 mp teren situat în  

intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, 
 T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în vederea achiziționării 

 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 15725/15.06.2021 al  primarului comunei Ariceștii Rahtivani  

la proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 792 mp teren 
situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 10, P 829, 830, 
categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în vederea achiziționării; 

- Scrisoarea de intenție a doamnei Bosie Viorica înregistrată la Primăria comunei Ariceștii 
Rahtivani cu nr.7088 din 08.02.2021; 

- Raportul de specialitate nr.15900 din 16.06.2021, întocmit de Serviciul Buget Finanțe și 
Investții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 
- Raportul de evaluare înregistrat la Primaria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 9996 din 

23.03.2021, întocmit de PFA Mândroiu Andreia Ruxandra, nr. legitimație 13811, evaluator 
autorizat  ANEVAR; 

- Hotărârea Consiliului  local Ariceștii Rahtivani nr.  42/2021 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimări 2022-2024  ; 

- Hotărârea Consiliului  local Ariceștii Rahtivani nr. 43 privind  privind modificarea și 
completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local  Aricestii Rahtivani nr. 42/2021 privind  aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-2024; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare  nr. 26010; 
- Sentința Civilă nr. 6923 din 03.11.2020, pronunțată de Judecătoria Ploiești în Dosar nr. 

5278/281/2017; 
În baza prevederilor:; 
- art. 129, alin.(2), alin (2) lit.c) coroborate cu alin (6) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
-art.553 alin. (1) și  (4), art.557 alin (1), art.859, art.861 alin (2) alin (3), art.1650 

alin (1), art.1662, art.1657 din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, republicată, 
modificată şi completată; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (2) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență  a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Consiliul Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art. 1 Se însuşeşte Raportul de Evaluare, înregistrat la Primaria comunei Ariceștii 

Rahtivani cu nr. 9996 din 23.03.2021, întocmit de PFA Mândroiu Andreia Ruxandra, nr. 

    



legitimație 13811, evaluator autorizat  ANEVAR, pentru terenul în suprafață de de 792 mp teren 
situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 10, P 829, 830, 
categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010,   proprietatea doamnei Bosie Viorica, prin care se 
stabilește valoarea de  69.600 lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 (1) Se aprobă cumpărarea prin negociere directă a terenului   descris la art.1 
din prezenta hotărâre. 

(2) Prețul de cumpărare al terenului se va stabili prin negociere directă între părți și 
nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare. 

Art.3 (1) Se aprobă constituirea comisiei de negociere directă pentru achiziționarea 
terenului  în suprafață  de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova, T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în următoarea 
componență: 

 
- Preda Nicoleta -  consilier local; 
- Voicu Alexandru - consilier local; 
- Pascu Adriana-Simona -  consilier local; 
- 2 specialiști din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, 

desemnați prin Dispoziție de către Primarul comunei; 
(2) Se aprobă membrii supleanți ai comisiei de negociere directă, după cum urmează: 
-  Stoica Nicolaie-Daniel - consilier local; 
-  Ungureanu Dorinel - consilier local; 
- 1 specialist din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, 

desemnați prin Dispoziție de către Primarul comunei; 
Art. 4 Procesul verbal încheiat  în urma negocierii directe va fi prezentat spre aprobare 

Consiliului local Ariceștii Rahtivani.  
Art.  5 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată de către 

Secretarul general al comunei. 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
             Cristian BRĂTĂȘANU      
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