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  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 645 mp teren situat în extravilanul satului 

Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 1, Ps 5, C.F. nr. 26013 
 

               Văzând: 
 - Referatul de aprobare nr. 16805 / 30.06. 2021, al primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea trecerii din domeniul privat în 
domeniul public a suprafeței de 645 mp teren situat în extravilanul satului Nedelea, 
comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 1, Ps 5, C.F. nr. 26013; 
 - Raportul de specialitate nr. 16955 din 01.07.2021, întocmit de Serviciul Buget 
Finanțe și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local; 
 - Hotărârea Consiliului  local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 59 privind  însușirea 
și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață 
de 193425 mp, categoria de folosință pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii 
Rahtivani, sat Nedelea, județul Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris 
în Cartea Funciară  nr. 25523 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii 
Rahtivani; 
 - Actul de dezmembrare autentificat sub nr.520 din 24.06.2021 la Societatea 
Profesională Notarială ”Călin și Tudose”; 
   - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 42 / 2021, privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ariceştii Rahtivani pe anul 2021 şi 
estimări 2022 – 2024; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr.43 / 2021, 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; 

- Art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
            - prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificarlie si completarile ulterioare ; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3)  lit. g) și ale 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 declară ca  bun de uz și de  interes public local,  terenul în suprafață de 
645 mp,  situat în extravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova, T 1, Ps 5, C.F. nr. 26013, în scopul realizării obiectivului de investiție de utilitate 
publică ”Proiectare și executare foraj apă sat Nedelea și Stoenești.” 
 Art. 2  Se aprobă trecerea din domniul privat în domeniul public al comunei Ariceștii 
Rahtivani a terenului descris la art. 1. 
 Art. 3 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 
al comunei Ariceștii Rahtivani, conform anexei la prezenta hotărâre. 
           Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se 
asigură de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
   Cristian BRĂTĂȘANU      

                                                                                                                        
                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                               SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                           Violeta-Neluța PETCU 
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