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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
P R O C E S -  V E R B A L 

 
           încheiat astăzi, 3 martie 2021  în  şedinţa  extraordinară de îndată  a Consiliului Local 

 al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 

         Secretarul comunei, efectuează prezenţa, rezultând că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 
un număr de 12 consilieri   din totalul de 15. Absentează: dnul Dragomir Valentin, dnul Dima 
Ionuț-Cristian și dnul Ungureanu Dorinel. 
 Președintele de ședință, dna Nicoleta-Daniela Borcescu precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.35/2021 și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind desemnarea reprezentanților 

comunei Ariceștii Rahtivani în    Adunarea Generală a Asociaților S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani SRL și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul 
Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L. (comisia nr.  2 ) 
 2. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului 
de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani SRL; 
 3. Raportul de activitate al  Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani SRL pe semestrul I anul 2020; 

4.Raportul de activitate al  Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani SRL pe semestrul II anul 2020 

5. Propunerile de investiții pentru anul 2021 formulate de către  S.C. Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL. 

6. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu activitatea S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL precum  și propunerile formulate de către 
consilierii locali cu privire la obiectivele de investiții pentru anul 2021 ce vizează societatea 
susmenționată. 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimtate de voturi. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 1 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul  Buget Finanțe și 
Investiții   din cadrul Primăriei.Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Dnul Primar prezintă informații suplimentare asupra modificărilor de la art. 17 din Actul 
constitutiv. 

Dna Președinte de ședință solicită propuneri pentru nominalizarea celor doi membri 
A.G.A. 

Dnul Brătășanu Cristian propune pe dnii Stoica Nicolaie-Daniel și Dima Ionuț-Cristian. 
Dnul Dima Ionuț-Cristian nu este prezent la ședință și nu a putut fi contactat telefonic. 
Dnul Brătășanu Cristian o propune pe dna Dumitru Mihaela-Adina, aceasta refuză. 
Dnul Ciobanu Nicolae o propune pe dna Preda Nicoleta, aceasta refuză precizând că 

nu este eligibilă. 
Dna Secretar general precizează că responsabilitatea deciziilor este a întregului 

Consiliu local nu numai a membrilor A.G.A. 



 

2 
 

Dna Rizea Valeria îl propune pe dnul Ungureanu Dorinel. Dnul Brătășanu Cristian are 
aceeași propunere. 

Ținând cont de faptul că dnul Ungureanu Dorinel nu este prezent la ședință, a fost 
contactat telefonic de către dnul primar Gheorghe Orbu. 

Dnul Ungureanu Dorinel este de acord cu propunerea sa în calitate de membru A.G.A. 
al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. 

Dna Președinte de ședință supune la vot cele două prouneri: 
- Dnul Stoica Nicolaie-Daniel este votat cu 11 voturi ”pentru” și o ”abținere”(dnul 

Stoica Nicolaie-Daniel) din 12 consilieri prezenți. 
- Dnul Ungureanu Dorinel este votat cu 12 voturi  ”pentru” din 12 consilieri prezenți. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi ”pentru” din 12 consilieri 

prezenți.  
La următorul punct din ordinea de zi, dna Scumpu Dorina prezintă Raportul comisiei 

de nominalizare și remunerare și precizează că este necesară revizuirea indicatorilor de 
performanță, aceștia nu corespund realității, au fot aprobați în 2017, sunt depășiți și trebuiesc 
reactualizați. 

 Dna Secretar general: În legătură cu actualizarea indicatorilor de performanță, vă rog 
să transmiteți o adresă cu indicatorii care doriți să fie  actualizați. 

Dna Preda Nicoleta: Solicit lămuriri asupra problemelor de ordin penal care planează 
asupra S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL., de ce s-a ajuns la 
această situație. 

Dna Scumpu Dorina: Am depus deja documentele  care au fost solicitate. Problema a 
început când Curtea de Conturi a lăsat măsură  pentru aplicarea Ordonanței nr. 109, iar 
Serviciul de Apă a fost  înființat pe Legea nr. 31 și așa a funcționat o perioadă. 

Dna Preda Nicoleta: Ați fost instruiți în acest domeniu? 
Dna Scumpu Dorina: Nu, s-a pornit greșit de la Registrul Comerțului, dar și la ora 

actuală mai sunt societăți care funcționează după Legea 31.Acum funcționăm după O.G. 
109/2011. 

Dnul Primar: Referitor la indicatorii de performanță , aceștia sunt destul de realiști. O 
să revizuim acești indicatori, dar nu prea mult. Există mai multe probleme care au condus la 
neîndeplinirea indicatorilor de performanță: consumul ridicat  de energie electrică, nivelul 
pierderilor de apă, branșamente neefectuate. Este nevoie de eficiență în administrarea 
Serviciului de apă.Mă așteptam să văd și un plan de îmbunătățire a acestor indicatori. 

Dnul Brătășanu Cristian: Ce măsuri luați cu cei care nu plătesc apa 3 luni consecutiv? 
Dna Scumpu Dorina: Legea nu permite întreruperea sau debranșarea apei.Se fac 

somații, se apelează la executor judecătoresc.Procedura este greoaie și implică costuri 
destul de mari. 

Dnul Primar: Se plătește apa la paușal, sunt mai multe situații de acest fel. Procentul 
de 25% pierderi este foarte mare.Rețeaua de apă nu este mai veche de 10 ani ca să aibă 
justificare.Să veniți cu soluții să identificați pierderile. 

Dnul Popescu Ion-Viorel: Pentru rețeaua mai veche de 5 ani, cota de pierderi este de 
35%.Cu excepția rețelei din satul Ariceștii Rahtivani care urmează a fi pusă în funcțiune, 
rețeaua de apă este mai veche de 5 ani.Până acum 2 ani nu se știa exact cantitatea de apă 
extrasă, se mergea pe estimări.Eficientizarea serviciului  este prioritară, dar necesită și 
cheltuieli foarte mari, se pot găsi soluții mai bune, poate accesăm și fonduri  europene. 

Dnul Primar: Calitatea apei nu este indicator de performanță.Sunt totuși destule 
elemente care au condus la neîndeplinirea indicatorilor: situațiile de paușal, volumul 
lucrărilor, serviciul subdimensionat.Este foarte greu de realizat peste 1000 de branșamente 
ce vor trebui efectuate pentru racordare la conducta nouă, când serviciul nu dispune de 
oameni suficienți în teren. 

Dna Scumpu Dorina: Lucrări fără personal nu se pot face. 
Dnul Primar: Am cerut un plan de priorități, cum veți îndeplini cerințele. 
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Dna Scumpu Dorina: V-am invitat să participați la ședințele Consiliului de 
Administrație. Știu că aveți timpul limitat, aveți foarte multe probleme. 

În curând trebuie demarată procedura pentru licențierea serviciului. 
Dnul Primar: Pentru un serviciu performant este nevoie de timp, oameni și bani.O să 

încercăm să avem un reprezentant și la ședințele Consiliului de Administrație. 
Dna Preda Nicoleta: Este legal să mai fim sprijiniți de o firmă cu resurse umane? 

Măcar temporar, pentru efectuarea branșamentelor.Trebuie să existe o soluție. 
Dnul Toma Marius: Ce ne puteți spune în legătură cu branșamentele neefectuate? 
Dnul Popescu: Nu avem oameni nebranșați decât pe rețeaua nouă.Cererile depuse au 

fost onorate. 
Dnul Stoica Nicolaie-Daniel: Câte branșamente se pot efectua pe zi? 
Dna Scumpu Dorina: Cu resursele existente nu se pot face branșamente. Au fost 

foarte multe sume de recuperat, plus diverse lucrări de intervenție de urgență. 
Dnul Stoica Nicolaie-Daniel: Solicit o situație cu numărul persoanelor care plătesc în 

regim paușal și cu numărul restanțierilor. 
Dna Preda Nicoleta:Ați analizat și sursa de la Movila Vulpii? 
Dnul Popescu Ionuț-Viorel: Am solicitat în scris, aștepăm răspuns.Ar fi o soluție bună, 

dar timpul de execuție este destul de mare, mai repede de 2 ani nu văd o finalizare. Trebuie 
să găsim soluții care pot fi puse în aplicare mai repede. 

Dnul Popescu Ion-Viorel prezintă lista investițiilor propuse pentru anul în curs. 
La Nedelea, pentru asigurarea necesarului de apă, este necesar un foraj nou, de 

asemenea și la Stoenești, unde cel existent are debit mic.Problema este stabilirea locației, 
situația juridică a terenului unde se poate efectua forajul, nu forajul în sine, care în cel mult 3 
luni este funcțional.De asemenea intenționăm monitorizarea și automatizarea stațiilor , pentru 
a se putea interveni mai repede, să nu se mai repete  situația de la Nedelea de anul trecut. 

Dna Mihai Viorica: Ce lucrări puteți face din cota de dezvoltare? Unde doriți să 
efectuați încă un foraj la Nedelea? Ați luat în calcul și posibilitatea forării unui puț  în 
apropierea celui dezafectat din zona de la moara Nedelea? Acolo avem terenul intabulat, 
situația este clară. Ar putea fora mai la suprafață, poate apa nu mai este infestată cu reziduri 
petroliere. 

Dnul Popescu Ion-Viorel: Se pot face prospecțiuni în zonă. 
Dna economist Pelivan Daniela: Din cota de dezvoltare se pot face reparații de pompe 

și servicii de modernizare a sistemului.Acestea trebuiesc justificate Consiliului local. 
Dna Mihai Viorica: Cât timp se mai spală conducta? De ce apa vine foarte murdară? 
Dnul Popescu Ion-Viorel: Conductele ar trebui spălate periodic, dar până acum nu au 

fost spălate niciodată. 
Constatând că dezbaterile s-au epuizat, Preşedintele declară închise lucrările şedinţei. 

           Drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces verbal. 
 
          
  
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
             Nicoleta-Daniela BORCESCU                                Violeta-Neluţa PETCU 
   

 
 
 

 
 

 


