
                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    CONSILIUL LOCAL 

                                                                     
 
 

                                            H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local  

 
Văzând : 
- Referatul de aprobare cu nr.18408 din 22.07.2021 prezentat de primarul comunei Ariceștii 

Rahtivani,în care se propune și se fundamentează adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local ; 

- Raportul de specialitate nr.18415 din 22.07.2021, întocmit de Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Ariceștii Rahtivani; 
În conformitate cu :   
-  prevederile Legii nr.15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 ; 
- prevederile art.19 , alin.1, lit.a) , , din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale , 

cu modificările și completările  ulterioare ; 
-  dispozițiile art.129 alin (1) coroborat cu  alin. (4) lit.a )  din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului  nr.57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările  ulterioare ; 
În temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și al 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 aprobă utilizarea din  excedentul  bugetului local rezultat dupa încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2020 , în sumă de 99.435.335,95  lei , a sumei de 33.674.000 lei , ca 
sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivele de investiții menționate 
în  anexa la prezenta. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri se obligă primarul   
comunei Ariceștii  Rahtivani , prin Serviciului Buget Finanțe și Investiții . 

Art.3 Începand cu data prezentei , orice prevedere contrara îsi incetează aplicabilitatea . 
Art.4 Comunicarea prezentei hotărâri autoritaților, instituțiilor și persoanelor interesate se 

face prin  grija secretarului general al comunei . 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
     Cristian BRĂTĂȘANU      

                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                             SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                               Violeta-Neluța PETCU 
Ariceștii Rahtivani, 28.07.2021 
Nr. 70                           

  
                      

    



COMUNA ARICESTII RAHTIVANI
Anexa la HCL Aricestii Rahtivani nr…..../2021

Nr.
crt.

0 2

1 22

2 150

3 260

4 85

5 35

6 60

612

1 503 #REF!

2 280

3 300

4 35

5 470

1135

Amenajare si modernizare spatii birouri Primarie mansarda si autorizare ISU

Expertiza si proiectare  reabilitare cladire fosta primarie

Executie sala sport Scoala Nedelea

Total cap.51.02 

 Dotare sală de sport școala Nedelea cu echipamente sportive și sonorizare

Achizitionat calculatoare pentru scoli

L I S T A
obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finantare  din excedentul bugetului  local

D E N U M I R E A

CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PRIMARIA VECHE SAT ARICESTII RAHTIVANI 

Cap. 51.02  Autoritati publice si actiuni externe 

O B I E C T I V E L O R
D E  I N V E S T I T I I 

1

Cap.67.02 CULTURA  RECREERE SI RELIGIE

Executie amenajare curte interioara Primaria  Aricestii Rahtivani 

Proiect tehnic  si executie amenajare  modernizare si dotare Gradinita cu 
program prelungit Targsoru Nou

Executie sistem CCTV, control acces si sistem antiefractie primarie 

S.F.  inființare after-school centru activități extra școlare sau conexe din satul 
Stoenesti

Excedent 
buget local

Cap.65.02 Invatamant

Total cap.65.02 

Achizitionat mobilier mansarda Primarie



1 30

2 10

3 100

4 450

5 450

6 1240

7 120

8 30

9 45

10 125

11 35

2635

1 600

2

15192

3

160

4 25

Expertiza si proiectare reabilitare cladire fosta Gradinita - Targsoru Nou pentru 
centru activitati extra scolare sau conexe

Proiectare si executie parc de joaca in cartier locuinte Targsoru Nou  -

 Proiectare si executie  construire sala fitness incinta baza sportiva Aricestii 
Rahtivani

proiectare si executie amenajare zona multifunctionala Trestioreanu

S.F. pentru amenajare bazin inot uz didactic la baza sportiva Aricesti

 Amenajare teren de fotbal Targsoru Nou  si teren de fotbal baza sportiva 
Aricesti

Cap. 70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE  PUBLICA

construire grup sanitar camin cultural Nedelea

Proiectare si executie scara metalica scara metalica de evacuare la Caminul 
Cultural Aricestii Rahtivani 

Proiectare si executie extindere gaze com Aricestii Rahtivani

Proiectare si executie racordare la reteaua electrica a bazei sportive Aricestii 
Rahtivani montat post de transformare PTAB

 Executie bransamente retea alimentare cu apa sat Aricesti

proiectare si modernizarea  parcului de joaca Stoenesti C.F

S.F. teren sintetic cu nocturna la Baza Sportiva Aricestii Rahtivani

S.F.creare parc si spatiu de joaca si agrement la Stoenesti ( LAZAROF )

Total cap.67.02 

 Dotare Cămine Culturale pentru activități diverse cu instrumente muzicale si 
aparatura electronica



5 1000

6 600

7 300

8 300

9 10

10 330

11 120

12 600

13 240

 Proiectare si executie foraj apa Nedelea si Stoenesti

Dotare utilaje Primarie cu platforma de transport auto

Servicii generale de consultanta in management pentru obtinerea finantarii in 
vederea cresterii eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public 

Proiectare si executie extindere monitorizare video stradală prin 
implementarea ( dotarea )unor echipamente ce folosesc energie electrică 
produsă prin panouri fotovoltaice.

 Retehnologizare stații captare și tratare apă

Proiectare si executie locuinte sociale (P+2E), ALEI CAROSABILE SI 
PIETONALE, SPATII VERZI SI DE AGREMENT , PARCARE, 
BRANSAMENTE SI INSTALATII DE UTILIZARE SI UTILITATI- comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Buda 

Proiectare si executie extindere iluminat public în comună etapa II

Proiectare și execuție sisteme de iluminat public pentru obiectivele de interes 
public, cu energii regenerabile

 Proiectare si executie stație încărcare autovehicule prin energie verde - 
panouri fotovoltaice



14 660

15 135

16 200

17 120

18 150

19 50

20 43

21 110

22 175

23 320

24 85

25 350

26 280

27 350

28 60

Reactualizare si avizare PUG

 Achizitionare GIS (Sistem Informațional Geografic) pentru culegerea, 
gestionarea și analiza datelor, RENS, precum si actualizarea Patrimoniului 
Public si Privat al comunei;

Dotare utilaje Primarie ( masina tuns iarba si  utilaj tocator de crengi )

Dotare compartiment servicii de utilitati publice locale si intretinere din cadrul 
Primariei Comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova 

SF  modernizare, reabilitare, digitalizare si eficientizare retea alimentare cu 
apa in com Aricestii Rahtivani

Achizitionat generatoare trifazice statii de apa cu puteri instalate intre20-50 kw-
1 buc- 

reparcelare tarlale din format analogic in format digital stereografic 1970

Achizitie cladire Bostrans

Achizitie cladire COFICOM

Achizitie teren sat Stoenesti ( Lazarof)

achizitionat teren si cladire Scoala Nedelea

Achizitionat microbuz transport persoane cu dizabilitati 

Servicii generale de consultanta in management in vederea digitalizarii 
serviciilor administratiei publice locale si implementare

Proiectare si executie amenajare piata centrala Aricesti si amenajare piete de 
desfacere produse agroalimentare in Buda, Nedelea, Stoenesti si Targsoru 
Nou

Achizitie cladire Stoenesti( fosta disco-bar)



22565

1 15

2 3250

3 2200

4 750

6215

1 5

2 5

3 7

4 155

5 40

6 300
512

33674

Gheorghe ORBU 

S.F pentru  amenajare centru  reciclare si depozitare temporara a deșeurilor 
(deșeuri reciclabile  sau  provenite din construcții - inerte,  compost)

Proiectare si executie sistem de canalizare ape menajere si statie de epurare 
in comuna Aricestii Rahtivani judetul Prahova - Etapa 3 - Satul Buda- P.T.

S.F. realizare traseu ocolitor trafic greu pe segmentul Stoenesti -Aricesti-Buda 
si parcare tiruri , centre destinate transportului si serviciilor conexe

Proiectare si executie podete sat Buda

Proiectare si executie sistem de canalizare ape menajere si statie de epurare 
in comuna Aricestii Rahtivani judetul Prahova - Etapa 2 - Satele Targsoru Nou 
+ Stoenesti- P.T.

Executie pasarele pietonale peste canal Nedelea,Aricestii Rahtivani,DJ 144

Proiectare si executie sistem de canalizare ape menajere si statie de epurare 
in comuna Aricestii Rahtivani judetul Prahova - Etapa 1- Satele Aricestii 
Rahtivani si Nedelea - P.T.

proiectare si executie rigole DS 28/1 Sat Buda

CAP.74.02 Protectia mediului

 Inspector     

Total cap.74.02 
CAP.84,02  TRANSPORTURI

Zegheru Camelia Maria

Total cap.84.02 

Total general

Ordonator principal de credite                                                                                                                                                                     

 S.F.amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu 
Targsoru Nou si Aricestii Rahtivani

Consultanta si intocmire documentatie tehnica  pentru modernizare drumuri 
agricole cu o lungime de pana la 15 km

Total cap.70.02 


