
  

, 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI, CONSILIUL LOCAL 
                                                                      

      

  

Nr. xxxx din xx.03.2023 
  

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiție 

”Construire parc fotovoltaic in comuna Aricestii Rahtivani” 

Văzând :      

- Referatul de aprobare nr. 15/9958/(RI7)409 din 16.03.2023 întocmit de 

primarul comunei Aricestii Rahtivani, prin care se propune și se fundamentează adoptarea 

unei hotărâri privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Construire parc fotovoltaic in 

comuna Aricestii Rahtivani” 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice ;  

- dispozițiile art.41 si art. 44 alin.(1 )din Legea nr.273/2006, privind finanțele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;  

- dispozițiile art.129 alin.(4) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;  

 În temeiul art. 196 , alin.(1) lit. a ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;  

  

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

 

H O T Ă R Â R E  :  
 Art. 1. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate aferent  obiectivului de investiție „Construire 

parc fotovoltaic in comuna Aricestii Rahtivani”, proiect nr. 615/2022, întocmit de 

FINACON INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. 

   



 

 

(2) Valoarea totală estimativă  a investiției conform devizului general, Scenariul 1 

recomandat, este de 12.078,8  mii lei inclusiv T.V.A. din care lucrări efective de 

construcții (C+M)  în valoare de 7.622,8 mii lei inclusiv T.V.A. conform anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Construire parc fotovoltaic in comuna Aricestii Rahtivani” conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre.  Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri autorităților , instituțiilor si persoanelor interesate 

va fi asigurată de către Secretarul general al comunei.  

 

 

 

INIȚIATOR,  
PRIMAR,  

ing. Gheorghe Orbu  

 

  
 AVIZAT,  

                                                                                         SECRETAR GENERAL al COMUNEI  

                                                                                                     Violeta-Neluța Petcu 
  
  
  

                                       

  
  

   



 

                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani de 

preluare temporară în administrare a unor tronsoane de drumuri județene DJ 140  
și DJ 144 situate pe raza U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani, în vederea realizării 

 unor proiecte de investiții 
 

 
 Văzând: 
 - referatul de aprobare nr.15/9952/(RI7)408  din 16.03.2023 întocmit de  primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - adresa Consiliului Județean Prahova nr. 3680, 3700 din 21.02.2023, înregistrată la 
Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 15/7173/01.03.2023;  
 - Hotărârea Guvernului nr.906/2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum 
și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova; 
 -  Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 19/2023 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimări 
2024-2026; 
         - dispozitiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. m)  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul  art. 196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Â R E  : 
 

Art. 1 (1) Se aprobă solicitarea Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani privind  
preluarea temporară, din administrarea Consiliului județean Prahova în administrarea 
Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, a unui  tronson din DJ 140 și a unui tronson 
din DJ 144, situate pe raza U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani, în vederea realizării 
următoarelor proiecte de investiții: 

    



- Creșterea gradului de siguranță rutieră și pietonală pe sectorul de drum ce face 
legătura între satele Ariceștii Rahtivani și Stoenești prin reamenajarea intersecției DJ 144-
DN 72-DJ 140; 

- Amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Târgșoru 
Nou și Ariceștii Rahtivani; 

- Reamenajare urbană și amenajare zonă de promenadă pe traseul adiacent DJ 
140, zona pădure Crâng Tei; 

- Înființare rețea canalizare în comuna Ariceștii Rahtivani. 
(2) Tronsoanele de drum menționate la alin.(1), se identifică  după cum urmează: 
- DJ 140 – kilometrul 24 + 258 la  kilometrul 20+850 -  intersecția cu DN 72(conform 

plan, anexa nr. 1)  
- DJ 144 – intersecția cu DN 72 kilometrul 0 +000 la kilometrul 2+000 (conform 

plan,anexa nr. 2) 
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul 

comunei Ariceştii Rahtivani prin  aparatul de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Ariceştii Rahtivani. 
 Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice, instituţiilor şi persoanelor 
interesate se asigură de către Secretarul general al comunei. 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

           Gheorghe ORBU 
 

 
                            
 
 
                                                                                       Avizat, 

                                                                                            Secretar General al Comunei 
                                                                                                     Violeta- Neluța PETCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMANIA 

   JUDETUL PRAHOVA 

   COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
  PRIMAR 

            
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-2026 

 

 

Văzând : 
 

- referatul de aprobare cu nr. 15/10013/(RU)10012 din 16.03.2023, intocmit de primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani,în care se propune și se fundamentează adoptarea unei 
hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii 
Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-2026 ; 
- Adresa D.G.R.F.P. Prahova cu nr.1308/23.02.2023  privire la ,, Fisa cu sume si cote 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2023 “ inregistrata la 
Primaria comunei Aricestii Rahtivani sub nr. 15/6471/(RI23)101 din 27.02.2023 ; 
-  prevederile Legii nr.338/2022 ,Legea bugetului de stat pe anul 2023 ; 
- prevederile art.19 , alin.1, 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 OUG 57/2019 - privind 
Codul Administrativ cu modificările și completările  ulterioare ; 
 În temeiul  art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ 
cu modificările și completările  ulterioare ; 
    

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova 

HOTĂRĂȘTE : 
 

  

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii 
Rahtivani pe anul 2023 și estimări 2024-2026, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare . 

Art.2  Se aproba lista de investitii pe anul 2023, conform anexei nr.2 la prezenta 
hotarare. 

                Art.3 Comunicarea prezentei hotărâri autoritaților, instituțiilor și persoanelor 
interesate se face prin  grija secretarului general al comunei . 

 

                                   INIȚIATOR 

PRIMAR 

Gheorghe ORBU 

 

                                                                                                                    
                                                                                                                     
 

                                                                                                                    AVIZAT 

    SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI 
Violeta - Neluța PETCU  

  



                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P R O I E C T    D E  H O T Ă R Â R E 
privind propunerea  a doi administratori  provizorii la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu 

Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.  
 

           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr.15/9134/(RI7)394 din14.03.2023  întocmit de Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani, în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea propunerii a doi 
administratori provizorii la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.” ; 
 - raportul Comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcție care solicită 
reînnoirea mandatului în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă  
Ariceştii Rahtivani  S.R.L.înregistrat la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 
15/8671(RU)8672 din 09.03.2023 ; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 14 din 18.02.2016 privind 
aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii 
Rahtivani S.R.L. şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie al 
S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L., cu modificările și completările 
ulterioare; 
          Ținând cont de: 
 - prevederile art. 3, pct. 2, lit. b) și ale art. 641 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanța Guvernului  nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativă a întreprinderilor publice;  
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările şi completările ulterioare;  
           - dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. e), alin. (7) lit. n), precum şi ale art. 131 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor 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 Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 
 
 
 

    



 
H O T Ă R Â R  E : 

  
Art. 1 Se acordă mandat special domnilor Ungureanu Dorinel și Voicu Alexandru în calitate 

de reprezentanți ai Comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. 
„Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.”  pentru: 

a) propunerea şi desemnarea a doi membri neexecutivi provizorii, până la finalizarea 
procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administrație la S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.”,din care unul trebuie să aibă studii economice sau 
juridice, după cum urmează: 

1……………………………… 
2. ……………………………. 
b) propunerea şi aprobarea Contractului de mandat încheiat între S.C. „Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.” , reprezentată de A.G.A, și administratorii neexecutivi 
provizorii, conform modelului-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

c) semnarea Contractului de mandat cu administratorii neexecutivi provizorii. 
Art. 2 (1) Mandatele administratorilor neexecutivi provizorii vor fi de 4 luni de la desemnare, 

cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.  
(2) Mandatele incetează înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) în situația 

numirii membrilor consiliului de administrație, la data numirii acestora. 
(3) În cazul în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa 

judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului 
administrator. 

Art. 3 La data la care prezenta hotărâre produce efecte, orice prevederi contrare își 
încetează aplicabilitatea. 

Art. 4 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani prin aparatul de specialitate., S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.” , domnul Ungureanu Dorinel și domnul Voicu Alexandru. 
           Art. 5. Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 
către Secretarul comunei Ariceştii Rahtivani. 

 
 
 
 

INIȚIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 

          
 
                       AVIZAT, 

                                                                            SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                                                                                                 Violeta-Neluța PETCU 

 
 

 



                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

 

 

 

 

 

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  cumpărării unui  imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a 

Organizației Umanitare CONCORDIA,  situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat 
Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 21275 

 
 

           Văzând: 
           - referatul de aprobare nr.15/10020/RI7)412  din 16.03.2023, întocmit de primarul 
comunei Ariceştii Rahtivani la proiectul de hotărâre privind aprobarea  cumpărării unui  
imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA,  
situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul 
Prahova, CF 21275; 
 - Procesul verbal de negociere directă a prețului de cumpărare a unui imobil – 
”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA,  situată în 
comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, 
CF 21275, înregistrat la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr.15/5971/21.02.2023; 

- Procesul verbal de vizionare nr. 15/4681/(RU)4682/10.02.2023 prin care s-au 
identificat bunurile-mijloacele fixe, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA; 

- Raportul de evaluare înregistrat la Primaria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 
20580 din 11.08.2022, întocmit de PFA Mândroiu Andreia Ruxandra, nr. legitimație 
13811, evaluator autorizat  ANEVAR; 

- Hotărârea Adunării Generale a asociației Organizația Umanitară Concordia din 
data de 22.02.2023; 
 În conformitate cu : 
           - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.19/2023, privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 şi 
estimări 2024 – 2026; 
   - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 16/2023 privind 
însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a 
Organizației Umanitare CONCORDIA,  situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii 
Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 21275, în vederea achiziționării; 
 - dispozițiile art. 87, art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
           În temeiul prevederilor  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 Procesul verbal de negociere directă a prețului de cumpărare a 
unui imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA,  
situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul 
Prahova, CF 21275, înregistrat la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu 
nr.15/5971/21.02.2023. 

Art. 2 Se aprobă cumpărarea imobilului - FERMA PENTRU COPII”, proprietate a 
Organizației Umanitare CONCORDIA,  situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii 
Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 21275, la prețul de 1.350.000(un 
milion treisute cincizeci mii) euro inclusiv TVA, la cursul B.N.R. din data aprobării 
cumpărării prin Hotărâre a Consiliului local. 

Art. 3 Se aprobă acceptare donației cu titlu gratuit a bunurilor-mijloace fixe, 
proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA, identificate prin PV de vizualizare nr. 
15/4681/(RU)4682/10.02.2023. 

Art. 4 Se aprobă încheierea Contractului autentic de vânzare-cumpărare si a 
Contractului de donație între Organizația Umanitară Concordia și Comuna Ariceștii 
Rahtivani. 

Art. 5 Se mandatează Primarul Comunei Ariceștii Rahtivani, în persoana domnului  
Gheorghe Orbu, să semneze contracte de vânzare-cumpărare si donație în fața notarului 
public. 

Art. 6 Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică, vor fi suportate de către cumpărător. 

Art.7 Imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparținând 
domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, la valoarea prevăzută în contractul de 
vânzare-cumpărare. 

Art. 8 Comunicarea prezentei hotărâri  instituțiilor și persoanelor interesate va fi 
asigurată de către Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 

 

 

                                                      INIȚIATOR: 

                                                   PRIMAR, 

                                             Gheorghe ORBU 

 

 

 

 

 

                                                                                                            AVIZAT: 
                                                                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                          Violeta-Neluța PETCU 

 



                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

                                                                     
 

 
 

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

privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local  
 
Văzând : 
- Referatul de aprobare cu nr 15/10011(RU)10010 din 16.03.2023  prezentat de primarul 

comunei Ariceștii Rahtivani, în care se propune și se fundamentează adoptarea unei hotărâri 
privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local; 

În conformitate cu :   
-  prevederile Legii nr.368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023; 
- prevederile art. 58 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 Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art.196 alin. (1), lit. a) din 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 după ȋncheierea exerciţiului bugetar 
al anului 2022 ȋn sumă de 149.784.942,08 lei a sumei de 53.209.000 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare pentru obiectivele de investiţii menţionate ȋn anexa la prezenta. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărȃri se obligă primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani, prin Serviciul Buget Finanțe . 

Art.3 Ȋncepȃnd cu data prezentei, orice prevedere contrară ȋşi ȋncetează aplicabilitatea. 
Art.4 Comunicarea prezentei hotărâri autoritaților, instituțiilor şi persoanelor interesate se asigură de 

secretarul general al comunei. 
 

INIȚIATOR 

  PRIMAR, 

      Gheorghe ORBU   

 AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL al COMUNEI  

Violeta - Neluța PETCU 

 

    



 

                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
PRIMAR 

 
 

 
 

 

P R O I E C T    D E   H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Consiliului local Ariceștii 
Rahtivani nr. 67/2022 privind aprobarea înființării Pieței agroalimentare în aer liber 

în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al acesteia 

Avand în vedere : 

-  referatul de aprobare nr.15/9969/(RI7)410  din 16.03.2023 întocmit de Primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2022 privind aprobarea înființării Pieței 
agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a 
Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;  
 - Hotărârea  Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2022 privind aprobarea 
înființării Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 
și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 

- prevederile art. 12, alin. (5), lit. b) si c) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, 
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 14 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului. nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu 
produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificarie si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si art. 268 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol; 

- Ordinul nr. 119/2014 privind aprobarea normelor de igiena si sanatate publica 
privind mediul de viata al populatiei; 

- Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru 
igiena produselor; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129  alin. (1) , alin. (4), lit. f) din Ordonanata de Urgenta a 
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanata 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 modificarea anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului local 

Ariceștii Rahtivani nr. 67/2022 privind aprobarea înființării Pieței agroalimentare în aer 
liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al acesteia, conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani, prin aparatul de specialitate. 

Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate se 
asigură de Secretarul general al comunei.  
 
                                                   

INIȚIATOR: 
                                     PRIMAR, 

                                          Gheorghe ORBU 
 

                          
 
 
 
 

             AVIZAT: 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

       Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 

Anexa nr.1 la HCL Ariceștii Rahtivani nr. ___/2023 

Piața agroalimentară centrală si amplasamentele secundare pentru desfășurarea 
activității de comerț stradal în comuna Ariceștii Rahtivani 

 
 

 

Crt Număr Destinație 
amplasament 

Supraf. 
(mp) 

Situație 
juridică 

Observații / 
Referințe 

1 Amplasament 
principal – 

satul Ariceștii 
Rahtivani 

Piața 
Agroalimentara 

Centrala 

750 Domeniul 
public  

S. amenajata la sol: 
600 mp pe 
amplasamentul 
căreia sunt 4 
containere, 12 
tarabe,  grup sanitar, 
cișmea apa.  

2 Amplasament 
secundar 

Buda 

Punct 
comercializare 

30 Domeniul 
public 

S. amenajata la sol - 
30 mp, 3 tarabe si 
cișmea apa, toaleta 
ecologică 

3 Amplasament 
secundar 
Nedelea 

Punct 
comercializare 

100 Domeniul 
public 

S. amenajata 90mp,   
3 tarabe, 1 container, 
cismea apa, toaleta 
ecologica 

4 Amplasament 
secundar 
Stoenesti 

Punct 
comercializare 

50 Domeniul 
public 

S. amenajata la sol - 
30 mp, 3 tarabe si 
cișmea apa, toaleta 
ecologica 

5 Amplasament 
secundar 

Târgșoru Nou 

Punct 
comercializare 

30 Domeniul 
public 

S. amenajata la sol - 
30 mp, 3 tarabe si 
cișmea apa, toaleta 
ecologica 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 la HCL Ariceștii Rahtivani nr.___/2023 

REGULAMENT 
de organizare si funcționare a Pieței Agroalimentare din comuna Ariceștii Rahtivani 

 
Cap. I. Prevederi generale 

1. Denumirea pieței: Piața Agroalimentară 

2. Sediul principal al pieței:  Localitatea Ariceștii Rahtivani, str. Morii nr. 23; 
Administratorului pieței:  
(1) U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani prin persoana desemnata de către 

Primar, denumita in continuare Administrator; 
(2) Piața se afla în administrarea UAT Comuna Ariceștii Rahtivani utilizând, 

după caz resursele încasate la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor 
cu salarizarea personalului, de întreținere, reparații, modernizări, cu 
respectarea prevederilor legale, în condiții de eficiență, urmărind 
dezvoltarea activității în scopul satisfacerii nevoilor și intereselor populației. 

(3) Administratorul urmărește activitatea de funcționare a pieței, de încasări și 
plăți, în baza prezentului Regulament si a legislației specifice în vigoare.  

3. Localizarea pieței și a specificului acesteia: Piață agroalimentară conform 
H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 67/2022; 

4. Scopul pieței: desfacerea si valorificarea produselor agricole si 
agroalimentare locale/tradiționale, articole de uz gospodăresc la preturi de 
producător si stimularea producătorilor pentru comercializare directa a produselor 
obținute in ferma, respectiv gospodăria proprie. 
5. Utilizatorii pieței: producători agricoli individuali sau asociațiile acestora, 
comercianți ai produselor obținute în ferma, respectiv gospodăria proprie. 

Cap. II. Tipul pieței și categoria de mărfuri comercializate 

1. Tipul pieței: Piață agroalimentară. 
2. Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează:  

- Legume, fructe, flori, inclusiv flori artificiale; 
- lapte si produse derivate;  
- ouă;  
- miere si produse apicole;  
- carne si produse din carne;  
- pește si produse din peste;  
- produse conservate; 
- semințe si cereale; 
- articole de uz gospodăresc realizate de mica industrie sau micii 

meșteșugari;  
- articole nealimentare de cerere curentă. 

3. Periodicitatea: piața este deschisa in fiecare zi. 
4. Orarul de funcționare: 

- LUNI – DUMINICA 06:30-20:00 

 

 



 

Cap. III. Planul pieței 

1. Căi principale de acces în zonă: Accesul este asigurat, in principal, din 
drumurile județene DJ 144 - 140 si prin străzile si aleile de acces care deservesc 
piața principala si puncte secundare pentru comercializarea produselor 
agroalimentare; 

2. Spații de parcare: în spatiile special amenajate si pe marginea străzilor pe 
direcția de mers. 
3. Sectorizarea platoului pieței pe specific de produse comercializate: 

a) producători agricoli - 60 %; 

b) comercianți - 40 %. 

4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare: accesul 
este pietonal și se asigura prin străzile si aleile adiacente. 
5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor 
alimentare, nealimentare și de alimentație publică: Piața este constituită din 5 
amplasamente: unul principal, denumit „Piața Agroalimentară Centrală” amplasată în 
satul Ariceștii Rahtivani si 4 amplasamente secundare / puncte de comercializare – 
câte unul în fiecare din celelalte sate ale comunei. 
Structurile de vânzare sunt reprezentate astfel: 
- Piața Agroalimentară Centrală:  

 3 (trei)  containere bicompartimentate pentru comercializare produse care 
nu pot fi expuse în aer liber si /sau care necesită  vitrine/lăzi frigorifice care 
aparțin, fie producătorilor si comercianților fie administratorului pieței;  

 1 (un) container dotat cu o terasa de tipul „Fast Food” utilat corespunzător 
cu echipament care aparține comercianților; 

 12 (doisprezece)  tarabe metalice precum si din mesele, tarabele pliante 
care aparțin producătorilor si comercianților amplasate pe locurile delimitate 
de Administrator. 

- Amplasament secundar Nedelea: 
 3 (trei) tarabe precum si din mesele / tarabele pliante care aparțin 

producătorilor si comercianților amplasate pe locurile delimitate de 
Administrator. 

 1 (un) container pentru comercializare produse care nu pot fi expuse în aer 
liber si /sau care necesită vitrine/lăzi frigorifice care aparțin, fie 
producătorilor si comercianților fie administratorului pieței. 

 
- Amplasamentele secundare – Buda,  Stoenești, Târgșoru Nou:  

 3 (trei) tarabe precum si din mesele / tarabele pliante care aparțin 
producătorilor si comercianților amplasate pe locurile delimitate de 
Administrator. 

6. Echipament de protecție si grupurile sanitare: sunt de tipul -container (la 
Piața Centrala) sau toalete ecologice (la amplasamentele secundare) si sunt 
localizate in zonele adiacente amplasamentelor respective. 

7. Căile de acces la punctele de vânzare al producătorilor si comercianților: 
accesul la punctele de vânzare se face cu autoturismele si pietonal pe căile adiacente 
amplasamentelor de comercializare. 

8. Spațiile de depozitare a deșeurilor: deșeurile se vor depozita selectiv in 
europubele de cate 360 litri si in coșuri stradale care vor fi golite periodic de 
Administrator. 



 

Cap. IV.  Prezentarea ansamblului pieței și a platoului 

- Piața agroalimentara centrala:  
1. Suprafața totală - 750 m.p.; suprafață neacoperită. 
2. Suprafața platoului – 600.m.p. (20mx30m) pe care sunt amplasate 3 

containere în suprafața de 15 m.p. fiecare, un container de tip „Fast Food” în suprafața 
de 15 m.p. dotat cu o terasa de aprox. 15 m.p., 12 tarabe, grup sanitar,  spatii 
administrative, băncuțe tip „parc”, cișmea apa si iluminat amplasament. 

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței – pavaj si rigole de 
scurgere carosabile. 

4. Enumerarea sectoarelor existente în piață destinate desfacerii de produse, 
aferent fiecărui sector. 

a. sector legume, fructe, flori, răsaduri, semințe si cereale, miere si produse apicole 
– in partea dreapta / est a pieței; 

b. sector comercializare produse tradiționale – in containere pentru: carne, peste, 
oua, lapte si produse derivate – in partea de nord a pieței;  

c. sector comercializare articole de uz gospodăresc si articole nealimentare de uz 
curent, în partea stănga/vest a pieței; 

d. sector ”Fast Food” – in partea de vest a pieței. 
5. Grupul sanitar bicompartimentat este localizat în colțul vestic al pieței. 
6. Mobilierului utilizat pentru tarabe (2mx1m) este din tabla de 4 mm cu spațiu de 

depozitare si acoperiș din policarbonat pe structura metalica. Containerele pentru 
produse tradiționale si Fast Food sunt de dimensiuni 2.5mx6mx2,5m (lxLxH), bi-
compartimentate si oferă fiecare un spațiu pentru expunere si vânzare si un spațiu 
administrativ/depozitare; containerele sunt dotate cu aer condiționat, lavoar, boiler 
electric si se pot echipa / dota cu rafturi si vitrine/lăzi frigorifice de către utilizatori sau 
Administratorul pieței. Grupul sanitar este de tip container, bicompartimentat si are 
dimensiunile 2.5mx2.5mx2,5m(lxLxH). Spațiile de depozitare selectivă a deșeurilor sunt 
de tipul europubele de cate 360 litri. 

7. Piața este dotata cu camere de luat vederi si monitorizare video 24/7. 
 

- Punctele de comercializare secundare:  
Punctele de comercializare secundare sunt suprafețe amenajate cu pavele 

carosabile, neacoperite - în aer liber si au o suprafața aproximativa de 40 m.p. fiecare, 
excepție face amplasamentul Nedelea care are o suprafața aproximativa de 100 m.p. 
Pe suprafața amenajata a fiecărui amplasament sunt amplasate 3 tarabe, de dimensiuni 
2mx1m, confecționate din tabla de 4 mm cu spațiu de depozitare si acoperiș din poli-
carbonat pe structura metalica. Amplasamentele sunt dotate cu cișmea apa, europubele 
pentru deșeuri si toalete ecologice. Amplasamentele sunt dotate cu camere video si 
monitorizate 24/7. 

 
Cap.V. Organizarea comerțului în piețe 

1. Activitatea comerciala prestata de utilizatorii pieței (producători si comercianți ) se 
poate desfășura numai având la baza documentele legale care sa ateste calitatea de 
producător (certificat producător, buletin/carte identitate si certificat de calitate a produselor 
comercializate) sau calitatea de comerciant, documente de funcționare si constituire a 
societății comerciale, a asociației familiale si a persoanei fizice ( autorizație sanitara de 



 

funcționare, autorizație sanitar veterinara), documente de proveniența pentru produsele 
comercializate, etc.;  

2. (1) Spatiile din Piața Centrală Ariceștii Rahtivani pot fi ocupate pe baza unei cereri 
scrise si depusa la registratura instituției. 

(2) Cererea scrisă trebuie să cuprindă numele si calitatea persoanei ce dorește să 
rezerve un spațiu, domiciliul/sediul acesteia. 

(3) La cererea scrisă producătorul/comerciantul trebuie să anexeze: o copie xerox 
după certificatul de producător, vizat corespunzător perioadei în care se solicită 
rezervarea, copie după B.I. / C.I. (numai pentru persoanele fizice si asociațiile 
familiale), copie xerox după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului 
si/sau autorizație sanitara de funcționare, copie după statut (pentru persoanele 
juridice), alte documente după caz. 

(4) Persoana căreia i s-a admis cererea de ocupare a unui spațiu este obligată să 
aibă asupra sa actele arătate la paragrafele de mai sus, în original, pe toată 
perioada ocupării acestora. De asemenea, aceștia au obligația afișării la loc vizibil 
a tăbliței pe care trebuie înscrisa denumirea societății si numărul de înmatriculare 
de la Registrul Comerțului. 

(5) Spatiile din piața se atribuie în ordinea cererilor si în limita locurilor disponibile 
existente în sectorul de piață destinat desfacerii acestor produse, în conformitate 
cu regulamentul pieței. 

5.1 În cazul in care sunt solicitări multiple pentru același spațiu – mese/tarabe, 
prioritate o au producătorii locali; 

5.2 Închirierea spatiilor tip container se va face după o procedură specifică, 
aprobată prim hotărâre de către Consiliul local. 

3. Producătorii, agenții / comercianții economici  pot închiria zilnic/ pe una sau mai multe 
luni spatiile  pentru comerț in baza documentelor cerute prin prezentul regulament si plații 
taxelor de închiriere si salubrizare stabilite in Anexa nr 3; plata taxelor se poate face pe 
baza de chitanța, bon fiscal, factura fiscala. 
4. Utilizatorii au obligația de a închiria prioritar numai mesele ce aparțin Pieței Ariceștii 
Rahtivani. Amplasarea altor tipuri de mese care nu sunt proprietatea pieței se poate realiza 
numai in condițiile in care utilizatorii/comercianții achita taxa pentru depozitare produse in 
afara tarabei sau spațiului de vânzare al pieței. 
5. (1) Autorizarea utilizatorilor se va face astfel: selecția inițială (după caz) a 
producătorilor agricoli deținători de atestat de producător, a persoanelor juridice, asociației 
familiale, a persoanei fizice, se va face in funcție de solicitări, de existența și de perioada 
solicitată pentru închiriere în piața centrala din Ariceștii Rahtivani. 

(2) Autorizarea se face de către Administrația Publica Locală prin Primar. Cererea 
însoțită de documentele necesare autorizării va fi vizata de persoana desemnata 
de primar. Actele necesare autorizării sunt următoarele: 

a) - cerere tip (Anexa I la prezentul Regulament) pentru persoane fizice; 
- copie după atestatul de producător; 
- copie după carnetul de comercializare; 
- copii C.l . ale persoanelor care vând conform carnetului de comercializare; 

b) - cerere tip (Anexa II la prezentul ROF) pentru persoane Juridice; 
- copie CUI 
- copii C.l. al administratorului si vânzătorilor. 



 

(3) Valabilitatea autorizației de funcționare este pe an calendaristic. Solicitarea de 
reautorizare va fi făcută cu 30 de zile înainte de data expirării autorizației de 
funcționare.  

(4) Nerespectarea termenilor autorizației se va sancționa cu avertisment, amendă, 
retragerea temporară a autorizației, retragerea definitivă a autorizației. 

(5) În autorizație vor fi trecute: numele/denumire (pers. fizica/ juridica), nr. autorizației, 
nr. spațiului din amplasament închiriat si va fi semnată de carte persoana care a 
întocmit-o si autorizată de Primar sau persoana desemnată in acest sens. 

(6) Comercializarea produselor de origine animală (lapte, lactate, carne, ouă, miere și 
produselor apicole, se poate face conform autorizării D.S.V.S.A. și a normelor 
legale în vigoare. 

(7) Producătorii ce comercializează produse de origine animală si nu au punct de 
lucru deschis in piața își pot valorifica produsele în spatiile containerelor sau 
căsuțele de lemn puse la dispoziție de către administrația pieței cu respectarea 
legislatiei specifice in ceea ce priveste autorizarea sanitar-veterinară. 

6. Spatiile pentru comerț, mesele/tarabele vor fi închiriate utilizatorilor/ comercianților 
astfel: 

a) Societăților comerciale pe baza de factura lunara emisa in intervalul 1-15 si 
achitata in perioada 16-25 a  a lunii in curs pentru luna următoare.  

b) In situația in care in acest interval sunt zile nelucrătoare, facturarea se poate 
face si in zilele de 1 si 2 ale lunii pentru care se face plata si se solicita 
spațiul / masa - taraba. 

c) In cazul in care nu s-a achitat facturi in perioada amintita persoanele fizice / 
juridice pierd dreptul de comercializare in piața comunei Ariceștii Rahtivani. 

7. In cazul nerespectării termenelor de facturare si plata taxelor de închiriere si 
salubrizare, utilizatorii pierd dreptul de a desfășura activitatea in cadrul pieței, iar 
spatiile/mesele/tarabele vor fi repartizate altor  producători / comercianți particulari sau 
societăților comerciale care le solicita. Refuzul sau nesupunerea la taxare atrage după 
sine evacuarea forțată din incinta pieței de către Administrator sprijinit de organele de 
ordine. 

8. (1) În perioada concediilor de odihnă sau in cazul îmbolnăvirii persoanelor care vând 
direct in piețe (din cadrul societăților comerciale, persoane fizice autorizate, asociații 
familiale) se pot rezerva spatiile de comercializare/tarabele pe timp de o luna, plătind la 
Primărie tarif lunar. După venirea din concediu aceștia vor intra in posesia spațiului 
închiriat. 

(2) Pe timpul rezervării, Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, prin Administratorul 
Pieței, poate pune la dispoziția altor comercianți spatiile respective, iar aceștia sunt obligați 
sa achite taxa pe baza de chitanța zilnica sau pe durata rezervarii. 

9. Taxele percepute pentru închirierea spatiilor de comercializare si salubrizare sunt 
conform Anexei 3 la Hotărârea Consiliului local, atașata prezentului Regulament; 

 

10. Atunci când sunt puse la dispoziție de către Administratorul pieței, producătorii 
particulari / comercianții închiriază cantare verificate metrologic de la administratorul Pieței. 

 

11. Este interzisă subînchirierea  tarabelor, meselor, căsuțelor, containerelor  sau a 
oricăror spații închiriate. 
 



 

 
Cap. VI.  Serviciile prestate utilizatorilor pieței 

1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței: 
a) spații de vânzare – tarabe metalice (24 buc / toate amplasamentele aprobate)  
b) 4 (patru) spații de vânzare în containere bi-compartimentate pentru 

comercializare produse care nu pot fi expuse in aer liber si /sau care necesita   
vitrine frigorifice dotate cu spatii de depozitare si echipate cu AC, lavoar si boiler 
electric;  

c) un spațiu - container dotat cu o terasa de tipul „Fast Food” (la amplasamentul 
central); 

d) alimentare cu energie electrica si apa curenta; 
e) salubrizare; 
f) grupuri sanitare / toalete ecologice si preluare ape menajere in sistem de 

canalizare propriu dotat cu fose septice. 
g) supraveghere video permanenta. 

 
2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței: 

a) spații pentru depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor; 
b) fântâni/cișmele cu jeturi de apă potabilă pentru spălarea legumelor și fructelor sau 

pentru surse de apă potabilă; 
c) birou administrativ si spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și de curățenie; 
d) locuri de parcare; 

e) punct de colectare selectiva a ambalajelor si deșeurilor rezultate din activitatea 
comercială; 

f) punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru PSI; 
g) WC-uri publice dotat cu fose septice / toalete ecologice; 

h) spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție (după 
caz); 

i) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;  

j) un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare 
destinate acestora din cadrul pieţei. De asemenea, piața va fi dotata cu un cântare tip 
balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire. 

 

3. Racordarea pieței la rețele de utilități publice. Piața este racordata la rețeaua de 
alimentare cu energie electrica de 230 V, la rețeaua publica de alimentare cu apa 
potabila si la un sistem propriu de canalizare - colectare ape menajere dotat cu fose 
septice. 
 

Cap. VII.  Drepturile și obligațiile utilizatorilor pieței 

Drepturile: 

1. să se poată informa facil asupra modului de folosire / închiriere a spatiilor de vânzare si 
a tarifelor practicate în piață; 
2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei 
cântare verificate metrologic; 
3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire; 



 

4. să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le 
comercializează; 

5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței; 
6. să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței; 
7. alte drepturi oferite de administratorul pieței. 

Obligațiile: 

1. este interzisă comercializarea în piețe fără documente legale; 

2. afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale; 

3. respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor; 

4. etalarea instrumentelor de măsură; 
5. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic; 

6. inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației 
familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă; 
7. menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și 
transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este 
cazul; 

8. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; 

9. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers; 
10. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea 
acesteia; 

11. este interzisa vânzarea in piețe a ciupercilor care nu provin din culturi autorizate, a 
substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile de orice fel, a celor ce dăunează mărfurilor 
aflate in vânzare, precum si a armelor de foc si a muniției; 
12. sa mențină integritatea mobilierului din piețe; 
13. este interzis utilizatorilor pieței sa influențezi prin amenințări prețul de vânzare al 
produselor comercializate de alți agenți economici. 
14. alte obligații prevăzute de legislația specifica în vigoare. 

 

Cap. VIII.  Drepturile și obligațiile administratorului pieței 

Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații: 

1. elaborează/actualizează regulamentul de organizare si funcționarea al pieței și îl 
supune spre avizare autorităților publice locale; 

2. verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform 
prevederilor legale, și nu permite accesul altor comercianți; 
3. verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social; 
4. afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul pieței, orarul de funcționare, 
precum și tarifele de închiriere; 
5. sprijină organele de control autorizate; 
6. asigură împreună cu organele abilitate prin lege, ordinea si disciplina în piața (Politia 
Locala, Jandarmeria, structurile locale ale Politiei naționale); 

7. nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare 
existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia; 



 

8. asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora 
producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea 
solicitărilor conform Regulamentului; 
9. stabilește, asigură încasarea si afișarea tarifelor pentru serviciile prestate si spațiile 
închiriate;  
10.  asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le 
oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei; 
11.  asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de 
vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, 
fructelor, cerealelor şi seminţelor; 

12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a 
corectitudinii cântăririlor; 
13. controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea utilizatorilor pieței, sunt 
verificate din punct de vedere metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund 
prevederilor legale în domeniu; 

14. asigură salubrizarea pieței zilnic și ori de câte ori este necesar; 
15. asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu 
capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate 
mare de către utilizatorii pieţei; 
16. alte drepturi și obligații cuprinse în prevederile prezentei regulament si legislația 
specifică. 

 
Cap.IX.  SANCȚIUNI Șl CONTRAVENȚII 

1. Încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii şi liniştii publice constituie 
contravenție si se sancționează conform Legii nr. 61 /1991. 

2. Executarea de construcții sau modificări la construcțiile existente în piață se 
sancționează cu amendă contravențională cu sume cuprinse între 1000 - 2000 Ron. 

3. Expunerea și vânzarea de mărfuri în afara locului de vânzare alocat, expunerea și 
vânzarea de mărfuri direct pe paviment sau din vehicule se sancționează cu amendă 
contravențională cu sume cuprinse intre 400 - 1000 Ron. 

4. Nerespectarea prevederilor legale din normele igienico-sanitare și sanitar-veterinare 
se sancționează conform legislației in vigoare. 

5. Amenda pentru practicarea de activități de comercializarea de mărfuri, altele decât 
cele prevăzute în autorizația de funcționare, se sancționează cu amendă contravențională 
cu sume cuprinse între 800 - 2000 Ron. 
7.  Comercializarea de mărfuri si servicii fără autorizație de funcționare sau fără plata 
taxelor stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local, se sancționează cu amendă 
contravențională cu sume cuprinse între 1000 - 2000 Ron. 

8.     Neafișarea autorizației de funcționare se sancționează cu amendă contravențională 
cu sume cuprinse între 200 - 800 Ron. 

9.   Neafișarea prețurilor se sancționează cu amendă contravențională conform Hotărârii 
de Guvern nr. 947/2000.  

Cap.X.  Dispoziții finale 



 

1. Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea 
la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în 
prezentul regulament si legislația specifică. 
2. Prezentul regulament va putea fi modificat sau completat ori de către ori este necesar 
prin hotărârea Consiliului local. 

 

 

ANEXA I la ROF 

CERERE (Persoane Fizice) 

PRIVIND EMITEREA AUTORIZATEI DE FUNCȚIONARE 

Subsemnatul(a)  cu domiciliul in  
localitatea ____________________ str._____________, nr___, bloc nr.____,  
sc.___, ap.___ Județul _____________ in calitatea de _________________ 
al SC ________________________________, cu sediul in județul _________ 
str._____________________, nr___, bloc nr.____, sc.___, ap.___ 
înmatriculată la ORC cu nr. __________________, CF nr. ______________ 
 

prin prezenta solicit obținerea AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE în locația de pe 
str. ____________________________, nr._______ 

Anexez in copie următoarele documente: 

- copii atestat producător  
- copie carnet comercializare  
- copie Cl persoane care vând conform carnetului de comercializare 

 

Prin prezenta îmi asum respectarea Regulamentului mai exact prevederile Hotărârii 
Consiliului Local Ariceștii Rahtivani cu nr. 67/2022 

  
 
DataSemnătura 
Nr. telefon  

E-mail:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani ANEXA II la ROF 

CERERE (Persoane juridice) 

PRIVIND EMITEREA AUTORIZATEI DE FUNCȚIONARE 

Subsemnatul(a) cu domiciliul in  
Județul_____________ str.________________ nr. ___bl.____, in calitate de 
reprezentant al SC________________________________, cu sediul in 
județul_________________ str.__________________ nr. ______, înmatriculat la 
ORC ___________________, cu nr.   
cod fiscal  

prin prezenta solicit obținerea AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE în locația de pe 
str. _______________________________________________________ 

Anexez in copie următoarele documente:  
 
- copii CUI 

-  copii Cl ale administratorului si vânzătorilor 

- copie autorizația sanitara /funcționare 

Prin prezenta îmi asum respectarea regulamentului mai exact prevederile Hotărârii 
Consiliului Local Ariceștii Rahtivani cu nr.67/2022 

 Data Semnătura 
 

Nr. telefon  

E-mail: _____________________________________ 
 

 

 



 

Anexa nr.3 la HCL Ariceștii Rahtivani nr.   /2023 

 

TAXE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA ÎN PIAȚA COMUNEI ARICESTII 
RAHTIVANI  ÎN ANUL 2023 

Nr. 
Crt. 

Denumirea taxei Suma 

1. Taxa închiriere taraba producători agricoli 5 lei/taraba/zi 
100 lei/taraba/luna 

2. Taxa închiriere taraba agenți economici 7.5 lei/taraba/zi 

150 lei/taraba/luna 

3. Taxa folosire taraba pentru comerț 
ocazional 

15 lei/taraba/zi 

4. Rezervare spațiu de comercializare in caz 
de necesitate (comercianții nu-și pot 
desfășura activitatea) 

75 lei/taraba/luna 

5 Taxa salubrizare (cu excepția 
containerelor) 

30 lei/luna 

6. Taxa pentru depozitare produse in piață 
(in afara spațiului închiriat) 

3  lei/mp/zi 

90 lei/mp/luna 

7. Taxa pentru ocuparea locurilor necesare 
vânzării produselor rezultate din 
exercitarea unei activități autorizate pe 
cont propriu si a obiectelor de ocazie, in 
afara Pieței si în alte locuri prestabilite de 
către 
Primărie 

50 lei/zi 

8. Taxa închiriere cântar si greutăți  5 lei/zi 
100 lei/luna  

9. Taxa pentru folosire lada/galantar 
frigorific 

7,5 lei/zi 

10. Taxă închiriere containere piață * 30 lei/ zi (cu utilități incluse) 
300 lei/lună (preț fără utilități) 

11. Taxă închiriere container fast food cu terasă * 40 lei/zi (cu utilități incluse) 
400 lei/lună (preț fără utilități) 

 
* Închirierea containerelor se face numai după constituirea prealabilă a unei garanții egale 
cu valoarea chiriei lunare. Garanția se restituie, la cerere, după încetarea închirierii, în 
termen de 5 zile lucrătoare. 
 



 

 
NOTA:  
 

1. Se interzice vânzarea produselor de orice fel, in afara spațiului pieței si a celorlalte 
locuri stabilite de Primăria comunei Ariceștii Rahtivani. 

 
2. Atunci când sunt puse la dispoziție de către administrației pieței, se interzice 

utilizarea cântarelor proprii, destinate comercializării produselor,  comercianții 
având obligația închirierii cântarelor existente în dotarea administrației pieței; 
 

3.  Comercianții care utilizează tarabe proprii, în vederea desfășurării activităților 
comerciale, vor achita  în mod obligatoriu taxa pentru depozitare produse în piață 
(în afara tarabei), prevăzută la pct.8 din tabel; 
 

4. Taxa de salubrizare lunară se va percepe indiferent de comerciant și 
spațiul închiriat. 

5. În situația în care există mai multe solicitări pentru închirierea 
containerelor decât numărul acestora, pe o perioadă de cel puțin 12 
luni, închirierea se va face prin licitație publică. 

 

 

 

 



                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

                                                                     
 

 
  
 
 
 
 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2023 și a cheltuielilor  

cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza  
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani 

 
                 Văzând: 
   - referatul de aprobare nr. 15/8936/(RI7)389   din 13.03.2023,   întocmit de  primarul 
comunei Ariceştii Rahtivani, în care se propune spre aprobare şi se fundamentează proiectul de 
hotărâre privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2023 a cheltuielilor cu naveta cadrelor 
didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii 
Rahtivani; 
 - adresa nr. 480 din 21.02.2023  transmisă de Școala Gimnazială comuna  Ariceștii 
Rahtivani, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr.15/5946/21.02.2023; 

- adresa nr. 590 din 07.03.2023  transmisă de Școala Gimnazială comuna  Ariceștii 
Rahtivani, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr.15/838/07.03.2023; 

- adresa nr. 419 din 13.03.2023, transmisă de Școala Gimnazială, sat Nedelea, comuna 
Ariceștii Rahtivani, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 15/8885 din 
13.03.2023; 

- propunerile de acordare a drepturilor băneşti aferente personalului didactic, care solicită 
cheltuieli de deplasare, efectuate de Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale comuna 
Aricestii Rahtivani, pe lunile ianuarie și februarie 2023; 

- propunerile de acordare a drepturilor băneşti aferente personalului didactic, care solicită 
cheltuieli de deplasare, efectuate de Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale sat Nedelea, 
comuna Aricestii Rahtivani, pe lunile ianuarie și februarie 2023; 
  În conformitate cu: 
 - dispoziţiile art.105 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile instrucţiunilor M.C.T.S. nr. 2/2011 privind decontarea cheltuielilor cu naveta 
cadrelor didactice; 
 - art. 129 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul 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 Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

    



 Art. 1  Se aprobă drepturile băneşti pe lunile ianuarie și februarie 2023 pentru  personalul 
didactic care a solicitat cheltuieli de transport, potrivit anexelor nr. 1, 2, 3 și 4  care fac parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 2 Decontarea cheltuielilor cu naveta se face prin virament bancar de către Școala 
Gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani și Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Ariceștii 
Rahtivani. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă  Directorul  
unității de învățământ susmenționată. 
  Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi asigurată 
de către Secretarul general al comunei  Ariceştii Rahtivani. 
   
                                     
 

  INIȚIATOR:    
                                                           PRIMAR,                                                                                
                                                     Gheorghe ORBU   
                          
             
 
                                                                                                                     AVIZAT,     
                                                                               SECRETAR GENERAL al COMUNEI 
                                                                                                          Violeta-Neluța PETCU 



 

                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
P R I M A R 

                                                                     
 
 

 

 

 

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

privind   propunerea de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă  Ariceştii Rahtivani  S.R.L 

 

           Avand în vedere: 
           - referatul de aprobare nr.15/10128(RI7)415 din 16.03.2023  întocmit de  Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea propunerii de membri în 
Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă  Ariceştii Rahtivani  S.R.L; 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.27/2023 privind  stabilirea unor măsuri în 
vederea evaluării activității administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului în 
Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă  Ariceştii Rahtivani  S.R.L; 
 - raportul Comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcție care solicită 
reînnoirea mandatului în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă  
Ariceştii Rahtivani  S.R.L.înregistrat la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 15/8671(RU)8672 
din 09.03.2023 ; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 14 din 18.02.2016 privind 
aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii 
Rahtivani S.R.L. şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie al 
S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L., cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, cu 
modificările si completările ulterioare; 
           - dispozitiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările  şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art.4 alin.(3) și alin.(4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722 din 28 
septembrie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice 
 - prevederile art.2, art. 3, art. 28 și art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
           - dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin (3) lit. e), alin. (7) lit. n), precum şi ale art. 131 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  

    

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/133685


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

 

H O T Ă R Â R E: 
 

          Art.1 Se acordă mandat special domnilor Ungureanu Dorinel și Voicu Alexandru, în calitate 
de reprezentanți în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă  
Ariceştii Rahtivani  S.R.L, pentru: 
 a)propunerea și desemnarea în calitate de membri în Consiliul de Administrație la S.C. 
”Serviciul Public de Alimentare cu Apă  Ariceştii Rahtivani”  S.R.L. la care comuna Ariceștii 
Rahtivani prin Consiliul local este asociat unic, a următoarelor persoane: 
 1.Eparu Ion 
 2.Scumpu Elena-Dorina 
 3.Popescu Ion-Viorel 
 b) propunerea și aprobarea Contractului de mandat care se va încheia pe o perioadă de 4 
ani  între S.C.” Serviciul Public de Alimentare cu Apă  Ariceştii Rahtivani ” S.R.L, reprezentată de 
Adunarea Generală a Asociaților și membrii Consiliului de Administrație; 
 c)propunerea și aprobarea remunerației  membrilor Consiliului de Administrație, formată 
dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 800 lei, pentru membru în Consiliul de 
Administrație și 1000 lei pentru președintele Consiliului de Administrație, aceasta putând fi 
modificată ulterior prin Hotărâre a Consiliului local, și o componentă variabilă care se stabilește pe 
baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați  de Adunarea 
Generală a Asociaților, conform mandatului acordat de Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice 
prevedere contrară. 

Art.3 Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se desemnează S.C. ”Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă  Ariceştii Rahtivani ” S.R.L., domnul Ungureanu Dorinel și domnul Voicu 
Alexandru. 
            Art. 4  Comunicarea prezentei hotărâri S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii 
Rahtivani S.R.L., instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de către Secretarul general al 
comunei Ariceştii Rahtivani. 

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe ORBU 
 
 

          
 
               AVIZAT, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                                                                                                      Violeta-Neluța PETCU 
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