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

           încheiat astăzi 13.07. 2022  în  şedinţa  extraordinară  de îndată  a Consiliului Local 
 al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 

 
         Secretarul general al comunei efectuează prezenţa rezultând că la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi un număr de 11 consilieri, din 11 consilieri în funcție, din care 7 prezenți fizic și 4 on 
line. 
 Întrucât doamna Preda Nicoleta, președintele de ședință desemnat pentru perioada 
mai-iulie 2022 este prezentă on line, este aleasă președinte de ședință doamna Rizea Valeria, 
cu unanimitate de voturi. 

Doamna Rizea Valeria, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.224 /2022  și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind privind darea în administrare a 

unor imobile ce aparțin domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, către Școala 
Gimnazială Comuna Ariceștii  Rahtivani și către Şcoala Gimnazială, Sat Nedelea, Comuna 
Ariceştii Rahtivani (comisiile nr. 1 și 2)  

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul de 
specialitate întocmit de Compartimentul Juridic, Relații Publice Registratură din cadrul 
Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul comisiei de specialitate nr. 1 este favorabil 
adoptării hotărârii.Avizul comisiei nr. 2 este nefavorabil adoptării hotărârii. 

Domnul Primar prezintă informații în legătură cu necesitatea aprobării în regim de 
urgență a acestui proiect de hotărâre, deoarece Grădinița cu program prelungit  va trebui 
autorizată de comisia ARACIP, iar pentru autorizare este necesară darea în administrare a 
clădirii către Școala gimnaziala comuna Ariceștii Rahtivani.Aceași procedură va fi și pentru 
predarea spre administrare a celorlalte imobile către Școala gimnazială sat Nedelea, comuna 
Ariceștii Rahtivani.Această procedură este caltea spre intrare în normalitate. 

Doamna Viorica Băcanu: proprietarul efectuează lucrările ? 

Domnul Primar: Lucrările de reparații se aprobă de Consiliul local și se pun în opera de 
Primar prin aparatul să de specialitate.O să eliminăm din contract, anexa nr. 3 la hotărâre 
litera ”h” care se regăsește  deja în cuprinsul hotărârii. 

Doamna Viorica Băcanu dorește un amendament: la art. 3 lit. g să se elimine, unitățile 
de învățământ pot să-și efectueze cheltuielile având secțiuni de funcționare în buget. 

Domnul Primar:Către școli, tot noi virăm banii.În al doilea rând este vorba despre 
eficiență.Când contractăm un serviciu complet pentru pază este altceva, nu este ca atunci 
când este fragmentat pe fiecare unitate.Nu are rost să obligăm școlile să facă procedură 
separată.Eu consier că este oportun un singur contract, un singur operator. 
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Doamna Viorica Băcanu:Legea nu este așa.Care este problema dacă își organizează 
fiecare licitația? Au cod fiscal, buget aprobat, să răspundă fiecare. Dacă faceți cum gândiți, de 
ce vă mai trebuie Hotărârea Consiliului local? 

Domnul Brătășanu Cristian: Nu este greșit nici așa, nici așa, dar costurile sunt mai mici 
cu un singur operator, cu un singur contract. 

Domnul Primar:Până acum s-a dat pe încredințare directă la școli. 
Doamna Viorica Băcanu:Dumneavoastră sunteți în procedură și vă folosiți de votul 

nostru. 
Domnul Primar:Contractele trebuiesc încheiate prin licitație, nu prin șmecherie și hoție. 
Domana Viorica Băcanu:Nu a fost șmecherie. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:Referitor la contractual de pază, este pe muchie de 

cuțit, din punct de vedere legal. 
Doamna Secretar general:Dacă suntem proprietari nu este nelegal. 

Doamna Preda Nicoleta:Directorul școlii nu are competență pentru achiziții publice.Am 
fost directorul Școlii gimnaziale din Nedelea, și știu cu ce se confruntă un director de 
școală.Vă rog să țineți cont și de faptul că sala de sport va fi și ea dată în folosință și se va 
solicita închirierea pentru diverse activități.Ați gândit și pentru aceasta o strategie? 

Domnul Primar: La momentul recepționării vom iniția un proiect de hotărâre, de 
asemenea va fi transferat către școala și terenul achiziționat de la doamna Bosie. 

Doamna Preda Nicoleta:Înainte de trecere la vot, vă rog să citițin clar fiecare 
amendament. 

Doamna Secretar general prezintă amendamentul domnului Șologon: 
”La cap.IV, lit. a, art. 3 lit. c: Să stabilească și să aprobe anual lista de lucrări ce 

urmează a se realiza la propunerea școlilor, în funcție de necesități.” 
Doamna Preda Nicoleta:Textul inițial era suficient din punct de vedere lingvistic. 
Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 8 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”(domnul 

Ungureanu Dorinel, doamna Preda Nicoleta, doamna Pascu Adriana-Simona) 
Se supune la vor amendamentul doamn ei Băcanu Viorica, respectiv eliminarea literei 

”g”. 
Doamna Nicoleta Preda: Acest amendament propune ca ;coala s[-;I asigure singur[ 

paza. 
Amendamentul este respins cu 2 voturi ”pentru”(doamna Băcanu Viorica și domnul 

Ciobanu Nicolae) , 5 ”abțineri”(Toma Marius, Ungureanu Dorinel, Rizea Valeria, Brătășanu 
Cristian, Șologon Costel-Cristian)  și 4 ”împotrivă”(Pascu Adriana-Simona, Voicu 
Alexandru,Preda Nicoleta și Spiridon Marius). 

Se supune la vot amendamentul de eliminare a art. de la lit. ”h”, care este aprobat cu 9 
voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”(doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae). 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi ”pentru” și 2 
”abțineri”(doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae). 

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     
                Valeria RIZEA                                                               Violeta-Neluţa PETCU 


