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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 02.03. 2022  în  şedinţa  ordinară   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 10 consilieri, din 10 consilieri în funcție 

Doamna Pascu Adriana-Simona, președintele de ședință,  precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.  82/2022  și este legal constituită . 

Primarul comunei solicită suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, respectiv 
”Proiect de hotărâre privind aprobarea validării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 
Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025”. 

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea:  
1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea  bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022  al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 
Rahtivani” S.R.L.(comisia nr. 1) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind desemnarea reprezentantului 
consiliului local și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru 
ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 
(comisia nr. 1) 

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea achiziționării unui 
număr de 15 laptopuri pentru consilierii locali (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe luna ianuarie 
2022 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza 
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliile de Administraţie ale Şcolii 
Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani și Școlii Gimnaziale sat Nedelea, comuna Ariceștii 
Rahtivani, precum  și  desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Aricestii 
Rahtivani în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnaziala comuna 
Ariceșii Rahtivani și la Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani (comisia nr. 
1) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei acordarea unui mandat special cu 
drept de vot Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, reprezentantul Comunei Ariceștii Rahtivani 
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 
Managementul Deseurilor Prahova” (comisiile nr. 1 și 3) 

7.Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei privind modificarea Anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 91/30.09.2021  privind aprobarea Structurii 
organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani. (comisia nr. 1) 

8. Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei privind asocierea  Comunei Ariceștii 
Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, 
Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și 
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constituirea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară   ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de 
transport public local (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

9. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu 10 voturi ”pentru” 
din 10 consilieri prezenți. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 
data de 14 februarie 2022. 

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
La ședință este prezent și domnul Iancu Gheorghe, Șeful Serviciului Poliție locală din 

cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Domnul Primar invită  membrii Consiliului local să 
adreseze înrebări omnului Iancu Gheorghe, sau să aducă la cunoștința acestuia anumite 
aspecte în legătură cu activitatea Poliției locale. 

Se înscrie la cuvânt doamna Preda Nicoleta, care dorește să-i adreseze domnului Iancu 
o serie de întrebări: 

În ultimele două luni, cetățenii au semnalat mai multe abateri ale transportatorilor care 
tranzitează localitatea cu mașini de mare tonaj.Ce măsuri ați luat? 

Domnul Iancu Gheorghe: Poliția locală a luat măsuri pentru respectarea traseului 
ocolitor asigurat, am avut echipaje care au fost prezente permanent, s-a ajuns aproape de 
normalitate, în prezent se respectă traseul cu excepția celor care merg spre Buda. La 
Stoenești pot spune că nu mai circulă nicio mașină  de mare tonaj prin localitate. Am avut 
acțiuni comune cu Poliția, care este abilitată să aplice amenzi  Din partea Poliției locale nu pot 
da amenzi decât eu, ceilalți lucrători  vor fi școlarizați la Buzău, unde vor primi un atestat,  doi 
într-o serie și unul în altă serie, pentru a asigura și continuitatea activității Serviciului de Poliție 
locală. 

Doamna Preda Nicoleta: În trecut ne-ați asigurat protecția copiilor în zona școlilor, ce ne 
puteți spune despre prezent? 

Domnul Iancu Gheorghe: Există un protocol de colaborare, Poliția locală este prezentă 
la Școala Nedelea. Pentru a asigura prezenta inainte de începerea cursurilor, am luat măsura 
ca lucrătorii să aibă program de la ora 7 la ora 15. Schimbul doi începe la ora 16 și se termină 
la ora 24. Am organizat așa, deoarece de la 15 la 16 suntem prezenți atât eu cât și colegul 
domnul Cazan Mihai, și se asigură și prezența în teren mai ales între orele 22 și 24. 

Doamna Preda Nicoleta: Ce ne puteți spune despre modul de repartizare a atribuțiilor, 
ținând cont că acum avem polițiști și la Postul de Poliție? Cui trebuie să se adreseze cetățenii? 

Domnul Iancu Gheorghe:Sunt o mulțime de situații pe care încercăm să le gestionăm 
cât putem de bine.Postul de Poliție nu are un program cunoscut, și se confruntă de asemenea 
cu o mulțime de probleme. Pentru fapte care constituie infractiune trebuie să se adreseze 
Poliției. Eu am dat nr. de telefon și am răspuns oricăror solicitări, chiar și in afara orelor de 
program, nu a fost o problemă. Cetățenii pot folosi nr. de telefon al primăriei și in curând vom 
comunica și nr. de telefon mobil care va fi alocat pentru Poliția locală.    

Doamna Preda Nicoleta: Cetățenii au multe nemulțumiri legate de activitatea Poliției 
locale.Ce ne puteți spune? 

Domnul Iancu Gheorghe:Activitatea se poate îmbunătăți în fiecare zi, dar trebuie ținut 
cont de faptul că Poliția locală nu are decât o singură misiune. Activitățile sunt complexe și in 
afară de cele  specifice mai ajutăm si colegii din alte compartimente atunci cand se impune. Și 
in prezent  avem doua posturi care nu sunt ocupate.   

Doamna Preda Nicoleta: Se poate ca Poliția locală să lucreze în 3 schimburi? 
Domnul Iancu Gheorghe: Nu avem personal sufficient să putem asigura 3 schimburi. 
Doamna Pascu Adriana: Ce alte activități mai desfășoară Poliția locală? 
Domnul Iancu Gheorghe: Tot ceea ce se dispune de conducerea Primăriei, in funcție de 

necesități. 
Doamna Pascu Adriana: Câte amenzi ați dat anul trecut? 
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Domnul Iancu Gheorghe: În anul 2021 am dat 83 de sancțiuni, 9 pe Legea nr. 61 și 74 
pentru nerespectarea Hotărârii Consiliului local nr. 79 și precedenta.  Au fost și persoane 
avertizate. Întreaga activitate a Poliției locale are scop și caracter preventiv. Amenzile aplicate 
nu au fost spre limita maximă. 

Domnul Toma Marius: Legat de Școala Stoenești, se așteaptă un răspuns, este o 
situație foarte dificilă. 

Domnul Iancu Gheorghe: Am încercat mai multe posibilități: limitatoare de viteză, radar, 
relantisoare. Au fost situații când am mers personal și am oprit efectiv situația. 

Domnul Toma Marius:Ar fi bine dacă ar putea Poliția locală să intervină acolo. 
Domnul Iancu Gheorghe: Legal nu avem această posibilitate. 
Domnul Toma Marius: Trebuie să existe o rezolvare. 
Domnul Primar: Am avut discuții cu CNAIR, au fost la fața locului, ne-au propus un 

parteneriat pentru o trecere de pietoni și montarea unui semafor la trecerea de pietoni.Trebuie 
găsită soluția. 

Domnul Toma Marius: Cum putem lua legătura cu Poliția locală? Numărul de telefon să 
fie publicat și în ziarul local. 

Doamna Rizea Valeria: Trebuie găsită o soluție mai eficientă de eliberare a trotuarelor 
de mașinile parcate. 

Domnul Iancu Gheorghe: S-a discutat cu cetățenii, au luat la cunoștință sub semnătură, 
sper să nu ne mai confruntăm cu aceste situații. 

Doamna Rizea Valeria: Vă felicit că ați răspuns întotdeauna în situații de urgență. 
Doamna Mihai Viorica: Nu știu de unde sunt discuțiile cu telefoanele, domnul Iancu a 

răspuns întotdeauna la telefon. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea validării bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025, referatul 
de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul Primăriei. 
Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local este favorabil adoptării hotărârii. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect de hotărâre: 
Bugetul a fost aprobat în ședința trecută, dar în anexă, din eroare s-au omis estimările din anii 
2023-2025. Bugetul a fost transmis la Direcția Finanțelor Publice cu aceste estimări și am 
considerat necesar sa inițiez acest proiect si acum să-l punem în integralitate. Nu au fost alte 
modificări. 

Se înscrie la cuvânt doamna Mihai Viorica: Voiam să pun în dezbatere această situație. 
În data de 14 februarie, s-a supus spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli așa cum a 
fost postat, nu a avut estimările pentru perioada 2022-2025, nu s-a transmis bugetul școlilor și 
nici bugetul clubului sportiv. Pe site-ul comunei a fost pusă hotărârea fără estimări, la Finanțe 
a fost transmisă cu estimări. Apoi a apărut cu cifre. Hotărârea Consiliului local a avut două 
variante. Conform art. 129  din Codul administrativ si Legii 273 Consiliul local aprobă bugetul, 
nu îl validează. De ce nu se respectă hotărârea din 14 februarie? Dumneavoastră veniți să 
validăm, nu să aprobăm. La ședința din 28.10.2021, s-au aprobat proiecte pentru finanțare 
pentru anumite obiective de investiții, fără să avem indicatorii tehnico-economici.Dacă acum 
se schimbă anexele, la fel se poate face și cu alte hotărâri. Noi consilierii votăm ceva și se 
transmite altceva. Cine răspunde? 

Doamna Secretar general: Doamna consilier, ne-ați făcut pe toți infractori deși nu este 
deloc așa, dar să trecem peste și să explicăm situația pentru că văd că nu ați inteles. 
 În 14 februarie s-a aprobat hotărârea privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei 
Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025. Anexa prezentată a fost fără estimările 
pe anii 2023 - 2025. La Prefectură a fost transmisă hotărârea și anexele așa cum au fost  
aprobate, fără estimări, nu în forma care a fost depusă către Direcția Regională a Finanțelor 
Publice Prahova. Și pe site-ul comunei a fost pus acest buget cu estimări. Nu s-a dorit să se 
mușamalizeze, să se bage sub preș această situație. De aceea a și fost inițiat acest proiect, 
pentru a rezolva această problemă apărută. Așa cum știți,  estimările rezultâ din aplicarea unor  
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coeficienți stabiliți.  Aceste estimări nu au influențe asupra bugetului pe anul 2022. Despre 
estimările bugetului nu se face vorbire nici in Codul Administrativ și nici in Legea 273, din care 
ati citat.  

Așa cum ati spus, doamna consilier, Consiliul local aprobă bugetul. Am căutat și am 
văzut adoptate hotărâri, de la alte primării, fără estimări sau făcandu-se precizarea că 
estimările rezultă din aplicarea unor coeficienți. Aceste estimări nu au influențe asupra 
bugetului pe anul 2022. Noi am optat ca și acești coeficienți să fie aprobați prin hotărâre a 
Consiliului local. S-au omis din anexa prezentată, dar au fost aprobați de ordonatorul principal 
de credite și anexa cu estimări a fost transmisă la instituțiile statului.  

In ceea ce priveste faptul că aprobă și nu că validează Consilul local, nu ați reținut nici 
denumirea nici textul proiectul. Se numeste - proiect de hotărâre privind aprobarea validării 
bugetului iar in art. 1 se menționează - se aprobă validarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025. Aceasta a fost soluția pe care 
am ales-o pentru a rezolva această problemă, soluție pe care o consider legală. Comuna 
trebuie să aibă buget, așa cum a fost aprobat și cetățenii trebuie să beneficieze de investiții, 
pentru că de aceea suntem toți aici.            

Domnul Primar: În ședința trecută de ce nu ați spus nimic? 
Doamna Mihai Viorica: Vreau să punctăm dacă la Prefectură a fost fost depus cu 

estimări sau fără estimări. 
Doamna Secretar general: Așa cum am mai spus, la Prefectură a fost depusă hotărârea 

așa cum a fost aprobată. Dar numai cine nu muncește nu greșește. Trebuie să rezolvăm. 
Domnul Marius Toma: Să ascultăm si punctul de vedere al doamnei contabil. 
Doamna Stanciu Camelia: În ședința din 14 februarie a fost aprobat bugetul comunei pe 

anul 2022. Fac precizarea că estimările 2023-2025 se calculează pe baza unor coeficienți.Nu 
implică deschideri de credite, nu influențează sub nicio formă bugetul pe anul 2022. Legat de 
aceste estimări, la anul vor fi altele, nu se va ține cont de ele. Dintr-o omisiune în anexa 
prezentată nu au fost prinse și estimările deși ele erau întocmite. Bugetul pe anul 2022 a fost 
corect întocmit și a fost depus la Direcția de finanțe, la Trezorerie și a fost validat in programul 
Forexebuc. 

Doamna Mihai Viorica: Eu nu am o problemă cu bugetul, am o problemă cu o hotărâre 
a Consiliului local care nu a fost pusă în aplicare. 

Doamna Secretar general: Hotărârea a fost transmisă Instituției Prefectului în forma 
care s-a aprobat, se poate vedea la Prefectură. Cum nu a fost pusă în aplicare?! 

Doamna Mihai Viorica: Ați plătit  milioane pe o strategie care trebuia să se regăsească 
în lista de investiții. Am solicitat lista obiectivelor de investiții la 31 decembrie. 

Doamna Pascu Adriana: Dumneavoastră ați votat bugetul? 
Doamna Mihai Viorica:Cum să aprob bugetul fără estimări? 
Domnul Brătășanu Cristian: De câte ori, doamna Mihai, s-a ținut cont de aceste 

estimări? 
Doamna Pascu: Ședința se transformă într-un circ. 
Doamna Mihai Viorica: Se ține cont la începutul anului de estimări, pentru funcționare, 

când nu este bugetul aprobat. 
Domnul Primar: Nu este adevărat, pentru funcționare este 1/12 din bugetul anului 

trecut. 
Doamna Secretar general: În instituție avem un singur contabil, care este la început de 

activitate, un post este liber. Chiar dacă programul este de 8 ore, de foarte multe ori se stă 
peste program sau se vine în zilele libere. La acest moment îndreptăm o eroare, ca această 
comună să funcționeze. Dacă aveți altă soluție legală, vă rog să spuneți. 

Domnul Toma Marius:V-am văzut de foarte multe ori peste  program, atât pe 
dumneavoastră cât și pe domnul Primar si pe doamna Camelia. 

Doamna Stanciu Camelia: Am omis să listez estimările. La DGRFP am prezentat cu 
estimări.Dacă era greșit nu-l valida. 
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Doamna Preda Nicoleta: Doamna Mihai, ce ați face  dumneavoastră în această 
situație? 

Doamna Mihai Viorica: Din punctul meu de vedere, hotărârea consiliului local nu a fost 
pusă în aplicare, la D.G.R.F.P. nu s-a depus hotărârea noastră, trebuia venit atunci cu 
rectificare.Acum venim și spunem că validăm. 

Doamna Secretar general: Este legal. Se aprobă validarea bugetului si estimările. Reiau 
explicațiile. Atunci am aprobat bugetul pe anul 2022 fără estimări. Hotărârea a fost pusă in 
aplicare pentru că bugetul a fost depus la instituțiile in cauză. S-au depus în plus și estimările. 
Acum  aprobăm validarea acestor estimări. Dacă nu ați înteles, vă explic din nou. 

Doamna Mihai Viorica: Nu există echilibru între semestre. 
Domnul Primar: În afară de circ mai știți să faceți altceva? 
Doamna Mihai Viorica: Nu am încredere că  tot ce votăm aici în consiliu, așa merge mai 

departe.Cine răspunde că nu s-a respectat Hotărârea din 14.02.2022? 
Doamna Secretar general: Asta vă interesează, cine răspunde? Fiecare va răspunde 

potrivit atribuțiilor și comptențelor, dacă va fi cazul.  
Domnul Toma Marius: Înțeleg că așa se îndreaptă o omisiune. 
Domnul Voicu Alexandru: Discuțiile s-au extins prea mult, vă rog să respectați ordinea 

de zi, avem și proiectul pentru aprobarea bugetului de la Serviciul de apă. 
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un 

număr de 7 voturi ”pentru” , 1 vot ”împotrivă” (doamna Mihai Viorica) și 2 ”abțineri” (doamna 
Rizea Valeria și domnul Ciobanu Nicolae). 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 2 din ordinea de zi, referatul 
de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul Primăriei. 
Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, este favorabil adoptării 
proiectului de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 3 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit și Monitorizare 
proceduri administrative  din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul 
Consiliului local, este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Președintele de ședință solicită propuneri pentru membru și membru supleant. 
Domnul Toma Marius îl propune pe domnul Brătășanu Cristian ca membru în comisie. 
Doamna Preda Nicoleta îl propune pe domnul Voicu Alexandru ca membru supleant. 
Supuse la vot, ambele propuneri sunt votate individual,cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 4 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul Primăriei. 
Avizele Comisiilor  de specialitate nr. 1, 2 și 3   din cadrul Consiliului local, sunt  favorabile 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Toma Marius: Este un proiect oportun, ținând cont câte topuri de hârtie se 
consumă. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 
2 ”abțineri”*domnul Ciobanu Nicolae și doamna Mihai Viorica) din 10 consilieri prezenți. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 5 din ordinea de zi, referatul 
de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul Primăriei. 
Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, este favorabil adoptării 
proiectului de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt 
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Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 
prezenți. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 6 din ordinea de zi, referatul 
de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit și Monitorizare 
Proceduri administrative  din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul 
Consiliului local, este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Președintele de ședință solicită propuneri pentru membrii în Consiliile de Administrație 
și membrii în CEAC pentru cele două școli. 

La Școala gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani sunt propuși domnul Brătășanu 
Cristian, doamna Pascu Adriana și domnul Toma Marius, iar pentru Școala Gimnazială sat 
Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani sunt propuși domnul Voicu Alexandru și doamna Preda 
Nicoleta. 

Supuse la vot, propunerile sunt votate individual, cu unanimitate de voturi. 
Pentru membri în CEAC domnul Toma Marius propune pe doamna Preda Nicoleta la 

Școala gimnazială Ariceștii Rahtivani și pe domnul Stoica Nicolaie-Daniel la Școala gimnazială 
sat Nedelea. 

Supuse la vot, propunerile sunt votate individual, cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 7 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Poliție locală din cadrul Primăriei. 
Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 3  din cadrul Consiliului local, sunt  favorabile 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 8 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane  din cadrul 
Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Se înscrie la cuvânt domnul Voicu Alexandru. 
Domnul Voicu Alexandru:Ce v-a determinat să luați această inițiativă?Nu mă leg de 

funcție, salariu sau persoană. Nu mă deranjează acest aspect.În ce direcție ajută? 
Domnul Primar: Pentru postul de consilier juridic cu grad profesional superior sunt 

necesari 7 ani vechime și am modificat gradul, respectiv condiția de vechime în domeniul 
studiilor abvsolvite să fie 5 ani. Aceeași situație și la urbanism, tot grad principal cu vechime de 
5 ani. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” 

(doamna Mihai Viorica și domnul Ciobanu Nicolae) din 10 consilieri prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 9 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Poliție locală din cadrul Primăriei. 
Avizele Comisiilor  de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local, sunt favorabile 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare legate de acest proiect, precizând că 
localitățile limitrofe Municipiului Ploiești se vor asocia pentru asigurarea unui transport public 
mai eficient care va fi finanțat în special din fonduri europene.În cadrul acestei asociații, 
comuna Ariceștii Rahtivani va cotiza cu suma de 5000 lei. 

Se înscriu la cuvânt: Domnul Voicu Alexandru, domnul Toma Marius, doamna Preda 
Nicoleta și domnul Ciobanu Nicolae. 
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Domnul Voicu Alexandru: Venim  cu rugămintea de ne reprezenta și a participa la 
ședințele acestei asociații, ca să putem realiza lucruri benefice pentru localitate. Este necesar 
un transport eficient ținând cont că avem foarte mulți elevi navetiști.Trebuiesc analizate toate 
aspectele, să nu dăm vrabia din mână pe cioara de pe gard. 

Domnul Primar:Cu siguranță vom analiza toate aspectele și nu voi vota ceva care să nu 
fie în folosul nostru.Vom insista asupra  respectării programului de transport și a traseelor 
aprobate. 

Doamna Pascu Adriana:Să sperăm că nici prețul nu va fi exorbitant la bilete și la 
abonamente. 

Doamna Preda Nicoleta:Eu sunt pesimistă în  privința acestui proiect.Să aveți în vedere 
să nu intrați în capcana unor restricții. 

Domnul Primar: Dorim să înființăm o societate de transport public local, am putea să ne 
asociem. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Se va menține firma care asigură transportul în prezent? 
Domnul Primar: Licența acestora expiră la anul.Transportul a fost întotdeauna o 

problemă, ori prost ori foarte scump. 
Doamna Preda Nicoleta:Înainte de pandemie erau mai multe mașini, acum nu au cu ce 

veni acasă navetiștii de la schimbul doi. 
Domnul Primar: Nu au fost eficiente cursele. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă o adresă către Consiliul local transmisă de numitul Florea 

Gheorghe prin care solicită rezolvarea unei situații respectiv relocarea unei stâni de oi aflată 
pe terenul concesionat de comună către S.C.VLAICU TRANS SRL. 

Doamna Secretar general: Regimul juridic al pășunilor este reglementat de Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 34/2013. Nu se poate amenaja stână de oi  sau alte asezăminte 
permanente, acestea având destinația de pășune pentru pășunatul animalelor. Excepție fac 
obiectivele de interes public național, județean sau local precum și alte asemenea clar 
definite de lege. În anul 2020 Consiliul local a aprobat concesionarea unei suprafețe de 11 ha 
pe o perioadă de 4 ani, prin licitație publică.  Această concesionare s-a facut în mod legal și 
în urma reclamațiilor de acest gen a fost verificată  de Poliție, Direcția Agricolă și alte structuri. 
Nu există nicio prevedere legală pentru construirea unei stâne pe pășune. 

Domnul Primar: Trebuie să rezolvăm această situație, să o analizăm, poate găsim o 
soluție. 

Doamna Mihai Viorica: Domnului  Scarlat i s-a adus la cunoștință că nu are voie să aibă 
stâna definitiv  acolo și a spus că se va muta. 

Domnul Primar: La acel moment a existat acordul Asociației Crescătorilor de Animale? 
Doamna Mihai Viorica: Domnul Dobre Vasile era președintele Asociației și în prezent 

este consilierul viceprimarului. 
Domnul Toma Marius: Legal ce se poate face? 
Doamna Secretar general: Concesiunea este legală. Da, a existat acordul asociației dar 

și mai important, a existat acordul și voința Consiliului local. 
Doamna Mihai Viorica: La Nedelea, pe terenul concesionat nu se poate excava mai jos 

de 2 metri și există obligația ca terenul să fie redat  pentru pășune. 
 Doamna Preda Nicoleta: La Târgșor sunt cratere de 10, 11 metri. 

Doamna Mihai Viorica: Stâna este nelegală acolo. 
Doamna Rizea Valeria: Dacă persoana respectivă are un conflict cu Primăria de ce 

trebuie să-l soluționăm  noi? 
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Domnul Stoica Nicolaie-Daniel: Putem găsi o soluție? 
Domnul Primar: Balastiera are raportată această suprafață, i s-au calculat niște taxe, 

trebuie să plătească redevența, trebuie să găsim o soluție. 
Domnul Primar: Mai avem solicitări de la crescătorii de animale să iasă din vatra satului 

că produc disconfort și să li se atribuie teren din păsune. 
Domnul Ciobanu Nicolae: Nu mai avem terenuri la dispoziția Consiliului local? 
Doamna Secretar general: Nu avem terenuri la dispoziția Consiliului local. Probabil vă 

referiți la terenurile la dispoziția Comisiei locale de  fond funciar. Aceste terenuri sunt pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar. 

Domnul Primar aduce la cunoștința Consiliului local o solicitare pentru amenajarea unei 
balastiere în Tarlaua 10 spre Buda care se află in zona de restricții. 

Doamna Preda Nicoleta: Dacă este vorba tot despre balastieră nici nu mai aducem în 
discuție. 

Domnul Primar precizează că s-a discutat în ședința CLSU despre o posibilitate de 
cazare a cetățenilor refugiați din Ucraina, situație care trebuia comunicată urgent către 
Instituția Prefectului Prahova.Ne-am gândit la Concordia și la Căminul Cultural. Am discutat 
cu cei de la Concordia și sunt de acord.Am făcut un calcul pentru 100 de persoane ori 150 de 
lei pe zi trebuie alocată în buget suma de 150.000 lei. Am avut și oferte din partea unor 
cetățeni care s-au oferit să primească 2-3 familii în locuințele proprii. Am ținut legătura cu 
primari din Ucraina, din zonele aflate aproape de graniță, i-am întrebat cu ce putem să-i 
ajutăm. 

Doamna Preda Nicoleta: Ce părere aveți de această situație creată? 
Domnul Primar: Este o situație foarte dificilă, din păcate se pierd multe vieți omenești. 

Vom găsi o locație pentru colectare produse neperisabile, cât și produse de igienă. 
Doamna Preda Nicoleta: M-a atenționat un cetățean că noi nu facem nimic pentru 

refugiați. 
Domnul Toma Marius: Oamenii sunt nemulțumiți și dacă faci și dacă nu faci. 
Domnul Primar: Doamna Mihai, faceți circ și dezinformați. Am discutat o oră pe un circ. 

Președintele de ședință ar trebui să limiteze timpul acordat fiecărui consilier. 
Domnul Stoica Nicolaie-Daniel: Maximilian Caradja m-a întrebat în ce stadiu este titlul 

de proprietate. 
Doamna Secretar general: S-a depus documentația la OCPI, pentru toată suprafața de 

104 ha. Suprafața este atribuită pe mai multe tarlale, au fost multe suprafețe mici cu situații 
neclare. Procesul verbal de punere în posesie are două pagini.  

Domnul Toma Marius: La Stoenești nu mai încasează nimeni pentru gunoi. ROSAL ar 
trebui să delege un salariat .Acum se ridică gunoiul dar nu mai vine nimeni să plătim. 

Domnul Brătășanu Cristian: Am solicitat să angajeze oameni pentru încasat. 
Domnul Voicu Alexandru:Ce rămâne  foarte impresionant din criza politică este faptul că 

societatea civilă a răspuns exemplar, am dat o lecție Uniunii Europene, am dat o lecție de 
omenie ucrainenilor. Referitor la valul de scumpiri pentru utilități, avem instituții pe raza 
comunei care nu au putut să-și achite facturile? 

Domnul Primar:Nu am avut solicitări până la această dată. 
Domnul Ciobanu Nicolae:Dacă tot se demolează grădinița veche de la Târgșoru Nou, 

nu se poate face un centru special, cu parcare subterană? Putem să luăm în calcul această 
variantă? 
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Domnul Primar:Ne-am gândit la construcția de locuințe pentru cadre didactice, medici 
sau alți specialiști, locuințe sociale sau ANL-uri. 

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     
            Adriana-Simona PASCU                                                      Violeta-Neluţa PETCU 


