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

           încheiat astăzi, 6 ianuarie 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 15 consilieri   din totalul de 15.  
 Președintele de ședință, dnul Ciobanu Nicolae, precizează că ședința a fost convocată 
de Primarul comunei cu Dispoziția nr.1/2021 și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea acoperirii definitive 

a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local (comisia nr. 
1) 

Dnul Dragomir Valentin propune completarea ordinii de zi cu  discuții în legătură cu 
diverse probleme ale comunității. 

Ordinea de zi cu completări este aprobată cu unanimtate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 23 decembrie 2020. 
Procesul verbal este aprobat cu un număr de 15 voturi ”pentru” din 15 consilieri 

prezenți. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții din cadrul Primăriei.Raportul  
Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt:dna Rizea Valeria, dna Mihai 

Viorica, dnul Dragomir Valentin, dna Borcescu Nicoleta-Daniela, dnul Toma Marius,dna Preda 
Nicoleta și dnul Voicu  Alexandru. 

Dna Rizea Valeria întreabă unde va fi centrul pentru vaccinare anti covid, în ce stadiu 
sunt pregătirile pentru amenajare.Oamenii solicită informații, mai ales că la televiziune se 
spune că programarea se poate face și prin intermediul medicilor de familie. 

Dnul Primar:Au fost în discuție două locații, respectiv dispensarul din Ariceștii 
Rahtivani și fosta școală din Târgșoru Nou.La dispensar nu există spațiu pentru asigurarea 
circuitelor, iar la Târgșoru Nou, urmează ca reprezentanții  D.S.P. și I.S.U. să efectueze o 
vizită și să decidă dacă spațiul este corespunzător și se poate amenaja.La o primă estimare, 
costurile sunt destul de mari. Inițial s-a discutat că aceste cheltuieli vor fi suportate din 
bugetul de stat.Ulterior au spus că se vor ocupa numai de dotările speciale pentru păstrarea 
vaccinului.Așteptăm reguli, cum se va proceda la nivel național așa vom face și noi. 

Dna Mihai Viorica: Dacă este vorba de achiziționat mijloace fixe nu se pot cumpăra 
fără buget. 

Dna Rizea Valeria:Nu știm ce să spunem cetățenilor.Programul nu poate fi accesat.Nu 
știm cum se va proceda cu cei din centrele pentru bătrâni care majoritatea sunt 
nedeplasabili.Corect ar fi fost ca să fim repartizați la un centru de vaccinare, cum ar fi la 
Spitalul din Florești sau la Spitalul CFR din Ploiești.Sunt spitale, există posibilitatea de 
intervenție în caz de reacții adverse la vaccin, ambele locații sunt relativ aproape de Ariceștii 
Rahtivani.Nu știm de unde se va asigura personal medical pentru campania de vaccinare. 
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Dnul Primar: Mai simplu era să asigurăm transportul persoanelor către centrele de 
vaccinare.Nu știm ce se va face cu aceste dotări după încheierea campaniei de vaccinare. 

Dna Preda Nicoleta:Dacă venim cu argumente, putem interveni în această situație? 
Dnul Primar:A fost o discuție informală.Vedem ce se va face. 
Dna Rizea Valeria aduce la cunoștință că s-a rezolvat problema care a semnalat-o în 

ședința trecută cu fisura la conducta de apă  , dar nu s-a întins pământul, a rămas grămadă 
în șanț. 

Dnul Primar: Nu doresc să le iau apărarea, dar au fost implicați în mai multe 
intervenții, au avut mai multe probleme în teren. 

Dnul Dragomir Valentin întreabă de ce nu s-au mai dat artificiile de revelion. 
Dnul Primar:Nu am avut aviz de la I.S.U. Au fost niște reguli clare care trebuiau 

respectate. 
Dnul Dragomir Valentin: Referitor la incidentul cu transformatorul electric de la Buda, 

ar fi bine dotarea forajelor de apă cu generatoare de curent.De asemenea tot  pentru buget 
ar trebui prevăzute fonduri pentru stații de dedurizare a apei .Există stație de clorinare, dar 
nu există stație de dedurizare. 

Dnul Primar : Vom discuta cu Serviciul de apă să aibă în vedere această situație, dar 
analizele se încadrează în parametrii normali pentru apa potabilă. 

Dnul Dragomir Valentin:Nu toată lumea consumă apă plată sau minerală, iar duritatea 
apei din rețea este foarte mare. 

Dnul Primar: La întocmirea bugetului, fiecare să vină cu propuneri dar și cu 
soluții.Bănuiesc că situația este de mai multă vreme, Serviciul de apă ce a spus în legătură 
cu duritatea apei? 

Dna Mihai Viorica: S-a mai discutat  de-a lungul timpului, era dnul Frânculescu șef de 
serviciu, iar dânsul a spus că prin instalația de dedurizare se modifică proprietățile apei. 

Dnul Primar:Trebuiesc consultați specialiști în domeniu. 
Dnul Dragomir Valentin : Fiecare localitate trebuie să aibă platformă pentru gunoiul de 

grajd, ne obligă legea. 
Dna Mihai Viorica:Ce s-a întâmplat cu terenul din față de la ANDAVA, proprietarul a 

intrat în legalitate? 
Dnul Primar: A fost amendat și somat să intre în legalitate, trebuie să obțină 

documentele impuse. 
Dna Mihai Viorica, am mai avut un caz, l-am amendat și a demolat . 
Dna Secretar general: Este stabilit un termen pentru intrarea în legalitate. 
Dna Mihai Viorica:Ce sarcini de serviciu are dnul viceprimar? 
Dnul Primar:Aceleași  pe care le-ați avut și dvs. 
Dnul Toma Marius: Puteți pune pe site-ul instituției fișa postului domnului viceprimar. 
Dna Mihai Viorica:În perioada sărbătorilor au fost foarte multe probleme cu 

ROSAL.Insulele ecologice sunt pline. 
Dnul Primar: Cunoaștem situația, ROSAL nu respectă clauzele din contract, nu 

răspunde nimeni la telefon. 
Dna Mihai Viorica: Cum rezolvăm cu gunoiul de pe drumul schelei spre Buda? Este 

vorba despre terenul proprietate privată unde sunt mormane de gunoi.În campania electorală 
toată lumea avea soluții, la fel și cu apa de la troița din Stoenești, cu gropile și apa care se 
strânge la ieșirea în DN 72 , la Stoenești. Referitor la achizițiile prin GAL, să informăm 
cetățenii că noi cotizăm anual, nu ne dă nimeni ceva moca. 

Dnul Primar:O să fac o informare cât am cotizat în ultimii 3 ani și cât am 
beneficiat.Anul trecut nu am angajat nicio cheltuială. 

Dnul Toma Marius.Ar fi foarte bine dacă în ziarul local ar fi trecute numerele de telefon 
utile cetățenilor.Ar trebui ca și reprezentanții Serviciului de apă să participe la ședințe, sunt 
foarte multe probleme.  

Dnul Primar: S-a încercat preluarea rețelei de apă din Ariceștii Rahtivani, dar sunt 
probleme.Am avut o întâlnire cu executanții, dar sunt multe de rezolvat.Străzile nu au fost 
refăcute, căminele sunt cu apă, nu au etanșeitate, mai sunt de executat branșamente. 

Dnul Ciobanu Nicolae:S-a stabilit orarul cu noua firmă de transport? 
Dnul Viceprimar: O să se ajungă la vechiul program. 
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Dnul Primar:O să mergem la Consiliul Județean cu propunerea noastră. 
Dnul Ciobanu Nicolae aduce la cunoștință situația gării din Târgșoru Nou care se 

degradează pe zi ce trece, este un focar de infecție, s-a furat foarte mult și consideră că ar 
trebui amplasată o cameră de luat vederi în zonă. 

Dna Mihai Viorica:S-a intervenit și în anii trecuți pentru această problemă, s-a căutat 
dacă este în patrimoniul Căilor ferate dar nu am găsit niciun document. 

Dna Preda Nicoleta solicită găsirea unei modalități de popularizare în rândul 
cetățenilor a modului de încheiere a noilor contracte cu furnizorii de energie electrică, să-i 
sfătuim pe cetățeni să-și încheie contracte, ar trebui ceva pe înțelesul cetățenilor. 

Dnul Toma Marius: Nu putem interveni în asemenea probleme, este alegerea fiecăruia 
cu cine încheie contractul. 

Dna Preda Nicoleta: Iluminatul stradal, în zona de la vale a satului Aricești nu 
funcționează.Eu cred că pentru fiecare problemă trebuie găsită o soluție, pentru mine nu 
există ”nu se poate”.O să trebuiască să aprobăm rețeaua de învățământ.Ce facem cu 
grădinița de la Buda? Doar 2 copii frecventează grădinița.Problema trebuie să fie studiată cu 
celeritate, nu poate funcționa o unitate cu 2 copii.Consiliul de Administrație a aprobat 
desființarea grădiniței din Buda, dar nu s-a aprobat în Consiliul local.Este ilegal să menținem 
această grădiniță. 

Dnul Voicu Alexandru aduce la cunoștință despre problema gunoaielor din zona 
SIPEX și sugerează d-lui Viceprimar să întocmească o adresă către firmele din zonă pentru 
ecologizarea  zonei. 

Dnul Voicu Alexandru: Ședințele se întind cam mult, cred că ar trebui mai multă 
disciplină, să vorbim civilizat, președintele de ședință să fie mai autoritar. 

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., 
                     Nicolae CIOBANU                                            Violeta-Neluţa PETCU 
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