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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 06.04. 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 9 consilieri, din 9 consilieri în funcție. 

Doamna Pascu Adriana-Simona, președintele de ședință,  precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 107 /2022  și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea: 
 1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea  modificării Actului 

Constitutiv al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani  S.R.L. (comisiile 
nr. 1, 2 și 3) 
 2.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților comunei Ariceștii Rahtivani în 
Adunarea Generală a Asociaților a  S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii 
Rahtivani S.R.L. să voteze asocierea S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 
Rahtivani S.R.L.  cu comuna Ariceștii Rahtivani pentru înființarea unei Societăți comerciale cu 
răspundere limitată(comisia nr. 1) 
 3.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare 

cu apă potabilă prestate de S.C. Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani 
S.R.L. (comisia nr. 1) 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI cu 
S.C.SERVICIUL PUBLIC  DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. în 
vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată(comisiile nr. 1, 2 și 3) 

5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea Hotărârii 
Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 112 din 25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru 

obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către 
debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 19/2021.(comisia nr. 1) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind înlocuirea reprezentanțului 
Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la  
Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani (comisia nr. 1) 

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

8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea Regulamentului 
privind modul de utilizare a microbuzelor pentru  transportul  elevilor (comisia nr. 1) 

9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  trecerea din domeniului public 

al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului 
situat în extravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T47, A284, C.F. nr. 
25254 (comisia nr. 2) 
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10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind trecerea din domeniului 

public al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a 
terenului situat în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T32, 
Cc2350, Cc2351, C.F. nr. 21585 (comisia nr. 2) 

11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Ariceștii 
Rahtivani(comisia nr. 3) 

12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de 
ședință pentru perioada mai -  iulie 2022(comisia nr. 2) 

13. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 16 martie 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
La ședință sunt prezenți  domnii Iancu Gheorghe, seful Serviciului Poliție locală din 

cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani și Cazan Mihai, inspector în cadrul Serviciului 
Poliție locală, cu atribuții privind protecția mediului. 

Doamna Pascu Adriana-Simona adresează domnului Iancu Gheorghe o întrebare 
referitoare la activitatea Poliției locale din ultima perioadă. 

Domnul Iancu Gheorghe: Poliția locală a acționat pentru stoparea traficului 
autovehiculelor  cu masa de peste 10 tone, am aplicat 12 sancțiuni, contravaloarea sancțiunii 
este de 650 lei în 15 zile și în cazul în care nu se achită, este de 3000 lei. Am schimbat 
programul colegilor, respectiv ora de intrare și ieșire din tură, pentru a se acoperi un interval 
mai mare de timp, inclusiv intrarea și ieșirea elevilor de la Școala Nedelea. S-a schimbat 
comportamentul conducătorilor auto, se supun legii. Am început o acțiune  pentru eliberarea 
trotuarelor și a căilor de acces unde sunt depozitate materiale de construcție, mașini parcate, 
cât și pentru toaletarea copacilor. 

Domnul Toma Marius: Mulțumim pentru supravegherea parcului nou de la Stoenești. 
Copiii sunt încântați de noul loc de joacă și nu au răbdare să se finalizeze lucrările. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Camera de supraveghere de la gara din Târgșoru Nou ar 
putea fi orientată altfel? 

Domnul Iancu Gheorghe:Nu poate asigura vizibilitatea pe toată zona.De multe ori s-a 
ridicat problema gării, care a devenit un depozit de gunoaie. 

Doamna Preda Nicoleta:Se mai continuă parteneriatul cu școlile? Referitor la drumul 
către baraj la Nedelea, nu are iluminat corespunzător, nu este vizibilitate.Pe aici sunt și pietoni 
și bicicliști pe care conducătorii auto nu au cum să-i vadă. Legal, înregistrările video constituie 
probe? 

Domnul Iancu Gheorghe:Înregistrările video au caracter orientativ, nu constituie probă 
în instanță. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la primul punct din ordinea de zi 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul 
Consiliului local sunt favorabile adoptării hotărârii. 

Domnul Primar solicită un amendament referitor la completarea art. 2 alin. (2) din 
proiectul de hotărâre, respectiv ”hotărăşte asocierea, fuziunea cu alte societăţi, divizarea 
societăţii, dizolvarea anticipată a acesteia”. 

Amendamentul este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință solicită propuneri pentru reprezentant al comunei Ariceștii 

Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceştii Rahtivani S.R.L. 

Domnul Ciobanu Nicolae îl propune pe domnul Voicu Alexandru. 
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Nu mai sunt alte propuneri. 

Supusă la vot, propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi ”pentru” din  9 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 2 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții publice, 
Investiții  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 7 voturi ”pentru” și 

2 ”abțineri”(doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae) din 9 consilieri prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 3 din ordinea de zi, referatul 

constatator, referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul 
Tehnic, Achiziții publice, Investiții  din cadrul Primăriei.Avizul Comisiei de specialitate nr.1 este 
favorabil adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvânt domnul Toma Marius și doamna Băcanu Viorica. 
Domnul Toma Marius:Cum s-a ajuns la această valoare?Știu că au apărut probleme 

legate de prețul energiei electrice, totuși este o creștere destul de mare. 
Domnul director Popescu Ion-Viorel: A trebuit să facem o solicitare la A.N.R.S.C., chiar 

mai mare decât prețul pentru care am primit aviz. Prețul la energie electrică este dublu față de 
anul trecut.Nu știu ce va fi de la 1 ianuarie anul viitor, trebuie să ne raportăm la prețul maximal. 
A crescut și numărul de personal, de la 6 la 8, este foarte greu de supraviețuit la costurile 
actuale. 

Doamna Băcanu Viorica: Aveți servicii externalizate? 
Domnul Popescu Ion-Viorel: Serviciul de protecția muncii – SSM, Auditul financiar și 

serviciul de pază. 
Domnul Toma Marius: Înțeleg că factorii care au condus la majorarea prețului sunt 

externi, dar trebuiesc stopate și pierderile. Așteptam de la dvs un plan de diminuare a 
pierderilor. 

Domnul Popescu Ion-Viorel: Majoritatea conductelor sunt vechi si noi nu an putut decat 
sa reparam. Eate necesar inlocuirea acestora. Există o serie de proiecte pe Anghel Saligny. La 
Târgșor se vor înlocui branșamentele vechi, este necesară o extindere și la Nedelea. 

Domnul Primar: Avem un S.F. pentru eficientizarea și modernizarea  rețelei de apă. La 
una din ședințele următoare, Serviciul de apă, trebuie să prezinte o situație a acestuia, cu 
propuneri concrete pentru reabilitare și diminuare a pierderilor. 

Domnul Ungureanu Dorinel: Achiziționarea contoarelor inteligente ar ajuta la diminuarea 
pierderilor? 

Domnul Primar: Deocamdată nu sunt resurse pentru achiziție.Trebuie reabilitare rețea  
urgent la Târgșoru Nou și la Buda. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Pentru populație prețul propus este 4,52 lei, iar pentru restul 
consumatorilor 4,15 lei? Cum stați cu încasările? Aveți restanțieri? 

Domnul Popescu Ion-Viorel: Pentru populație prețul este exprimat cu TVA iar pentru 
restul fără TVA. Restanțierii sunt cam aceeași. 

Domnul Viceprimar: Cișmelele din parcuri trebuiesc urgent montate. 
Domnul Popescu:Materialele pentru cișmele nu le-am găsit fizic, nu se mai fabrica. 

Căutăm soluții. 
Doamna Pascu Adriana-Simona:Mărim prețul apei, dar avem certitudinea că la vară 

vom avea apă la Nedelea? 
Domnul Popescu Ion-Viorel: Dacă vă referiti la noul puț forat, timp de 12 luni se fac 

analizele apei pentru a putea fi pompată în rețea.Până acum analizele au fost bune, se 
încadrează în parametrii normali.Probleme sunt și la Aricești Nord, unde este un singur foraj. 
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Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- 4 voturi ”pentru”(Ungureanu Dorinel, Brătășanu Cristian, Preda Nicoleta și Voicu 

Alexandru) 
- 5 abțineri(Pascu Adriana-Simona, Toma Marius, Băcanu Viorica, Rizea Valeria și 

Ciobanu Nicolae) 
Proiectul de hotărâre este respins. 
Doamna Preda Nicoleta: Nu șiu cum va reuși să supraviețuiască acest serviciu în 

condițiile în care totul se scumpește. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la  punctul 4 din ordinea de zi 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul 
Consiliului local sunt favorabile adoptării hotărârii. 

Domnul Primar:Societatea care dorim să o înființăm își va desfășura activitatea  în 
subordonarea Consiliului local, și va asigura diverse servicii: de peisagistică, dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare, reparații, și alte servicii către populație, pentru autofinanțare. 

Doamna Rizea Valeria: Asocierea cu Serviciul de Apă ce avantaje prezintă pentru 
acesta și dacă se reflectă în plăți. 

Domnul Primar: Serviciul de Apă va avea 1%, dar va fi sprijinit prin această societate 
pentru amenajarea trotuarelor și a străzilor în urma intervențiilor, sau alte lucrări. 

Doamna Rizea Valeria: Pe timpul iernii ce activitate vor desfășura? 
Domnul Primar:Vor fi contracte de prestări servicii, o să se autofinanțeze.Și pe timp de 

iarnă sunt  activități, și iarna se lucrează. O parte din angajații Primăriei  vor fi preluați de acest 
serviciu nou înființat. 

Doamna Secretar general: Vor fi și obiecte secundare de activitate care trebuie să 
acopere toată gama de servicii și  pe timp de vară și pe timp de iarnă. Puteți face propuneri in 
acest sens. Proiectul va fi pus in dezbatere publică pe site-ul primăriei.  

Doamna Preda Nicoleta: Vă rog să explicați de ce este necesară această asociere.Am 
înțeles că este o prevedere legală, nu este un moft. 

Domnul Primar:Avem deja o societate unde suntem asociat unic și nu mai putem sa 
avem alta la fel, legea nu permite. 

Doamna Preda Nicoleta: Când preconizați că va fi funcțională această societate?  
Domnul Primar:Preconizăm cam în două luni, cu parcurgerea tuturor etapelor legale. 
Doamna Preda Nicoleta:Serviciul nou înființat poate funcționa dacă Serviciul de apă va 

avea probleme?Pe ce bază să proiectăm un nou serviciu dacă nu avem grijă nici de acesta? 
Domnul Primar: O să fac un raport privind cheltuielile cu diverse servicii și reparații pe 

3-4 ani în urmă și o să demonstrăm că acest serviciu va fi rentabil. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 2 

”abțineri”(doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae). 
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.  

Domnul Primar: Prin vechea hotărâre aprobată era prevăzut că se puteau anula 
majorările de întârziere pentru persoanele care până la 30 ianuarie achită debitul restant din 
impozite. Acum termenul este înlocuit cu 30 iunie. 

Domnul Voicu Alexandru: Înțeleg că este vorba despre o facilitate. 
Domnul Primar: Da. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
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 Proceduri 
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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 în CEAC la Școala gimnazială 
sat Nedelea. 

Domnul Ciobanu Nicolae o propune pe doamna Rizea Valeria, dar aceasta refuză 
deoarece nu-i permite programul de la serviciu. 

Doamna Pascu Adriana-Simona îl propune pe domnul Ciobanu Nicolae. 
Supusă la vot, propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 7 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 9 voturi ”pentru” din 9 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 Tehnic, Achiziții publice, 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 
din cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații în legătură cu acest proiect, precizând că până la 
această dată nu a existat niciun regulament pentru transportul elevilor.La nivelul comunei sunt 
și 12 elevi cu dizabilități, care merg la Școala specială din Filipeștii de Târg. 

Doamna Băcanu Viorica: Am sesizat câteva neconcordanțe în cuprinsul acestui 
regulament.La art. 5 se vorbește despre stabilirea orarului și a numărului de elevi transportați, 
este clar că numărul elevilor nu poate fi mai mare decât numărul locurilor. La art. 9, este inclus 
și transportul părinților, la art.11  lit. c) referitor la răspunderea disciplinară a conducătorului 
auto, nu o stabilim noi, Consiliul local, iar consumul de carburanți se stabilește prin Hotărâre a 
Consiliului local separată, cum avem hotărâre și pentru mașinile și utilajele din dotarea 
instituției. 

Doamna Secretar general: Ordonanța nr. 80/2001 a fost modificată și abrogată în mare 
parte și nu face referire la aprobarea consumului microbuzelor pentru transportul elevilor prin 
hotărâre a Consiliului local. 

Domnul Primar:Consumul trebuie să se incadreze in limita bugetului aprobat. Fiecare 
microbuz are consumul lui conform cărții tehnice, la care se mai adaugă și condițiile de uzură, 
condițiile meteo, starea drumurilor. 

Doamna Băcanu Viorica propune un amendament și anume ” la art. 11 lit. c) să fie 
scoasă din regulament”. 

Domnul Ungureanu Dorinel: Câți șoferi avem pentru aceste microbuze? 
Domnul Primar: La acest moment avem angajați trei șoferi , dar Paul Țigău este titular 

pentru microbuzul școlar. Ar putea fi conduse și de ceilalți doi șoferi, dar trebuie atestat.Vom 
evalua situația. 

Domnul Voicu Alexandru: Avem coordonator de transport la nivelul instituției?Dacă da, 
cine este? 

Domnul Primar: Se va numi un coordonator de transport și i se vor stabili atribuțiile. 
Doamna Preda Nicoleta: La acest Regulament să fie și o anexă cu legislația care a stat 

la baza întocmirii lui.Avem nevoie ca atunci când se face o propunere să consultăm cadrul 
legislativ. 

Doamna Secretar general:Regulamentul trebuie să fie în concordanță cu legislația în 
materie. In preambulul proiectului sunt enumerate actele normative care au stat la baza 
intocmirii proiectului și a Regulamentului. O lege nu se face anexă la o hotărâre a Consiliului 
local.  
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Domnul Primar: Condițiile stabilite de legislație nu trebuie să le mai includem și în 
Regulament. 

Doamna Preda Nicoleta:În momentul când se anexează o listă cu documente, cu toate 
prevederile legale  în vigoare, este mai ușor pentru noi. Ați spus că legislația este în 
preambului hotărârii. 

Doamna Secretar general: Forma unei Hotărâri a Consiliului local  este reglementată de 
o lege care trebuie respectată, este vorba despre Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă. 

Domnul Voicu Alexandru:Această situație tebuie aprofundată.Conducătorul mijlocului de 
transport auto care transportă copii trebuie să fie o persoană echilibrată, capabilă să poarte o 
discuție civilizată atât cu personalul didactic cât și cu părinții.Pentru viitor, ar fi bine să 
asigurăm și transportul copiilor de la Buda la Școala Nedelea , cât și transportul copiilor la 
competiții sportive sau culturale.Avem două microbuze, chiar dacă unul este într-o stare mai 
precară, cred că se poate repara și folosi. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Proiectul de hotărâre vine în rezolvarea mai multor 
probleme.Ceilalți doi șoferi trebuie să aibă o calificare, o autorizație, pentru a conduce mijloace 
de transport persoane. 

Domnul Primar:Paul este autorizat, ceilalți urmează sa obțină tot ce este necesar. 
Doamna Pascu Adriana-Simona:Mă bucur că avem în sfârșit un regulament. 
Domnul Primar:Au fost foarte multe sesizări că șoferul țipă la copii. 
Doamna Secretar general: Conducătorul auto nu are prevăzut în fișa postului sanțiuni. 

Sancțiunile se aplică conform prevederilor Codului muncii. In Regulament se precizeaza 
faptele pentru care se aplica sanctiunile, fapte care nu sunt prevăzute în fișa postului. Daca 
eliminați litera c), pentru faptele respective nu se mai aplică sancțiuni. In ceea ce privește 
aplicarea sancțiunilor, acestea se aplica după efectuarea unei cercetări disciplinare în cadrul 
căreia se ține cont de mai multe elemente: gravitatea faptei, imprejurările comiterii faptei etc. 
Se poate elimina parțial litera c), respectiv referirea la repetabilitate si gravitate. Este legal și 
intr-o formă și in cealaltă pentru ca in ambele situații se completează cu prevederile legislației 
specifice. 

Doamna Preda Nicoleta: Tocmai de aceea am solicitat lista cu prevederile legale.Este 
important  să știm exact ce prevede Codul muncii, să se respecte legislația în funcție de 
gravitatea abaterii. 

Doamna Secretar general: Legislația se respectă și se aplică indiferent daca noi o 
invocăm aici sau nu.  

Doamna Băcanu Viorica: Dacă doamna Preda formulează alt amendament, eu îl retrag 
pe al meu. 

Doamna Preda Nicoleta formulează un amendament la art. 11 lit. c): ”Răspunderea 
disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol aparţine conducătorului mijlocului de 
transport, aplicarea sancțiunii făcându-se conform prevederilor legale în vigoare”. 

Amendamentul este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu amendament este adoptat cu unanimitate de 

voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 9 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții publice, 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 
din cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Doamna Băcanu Viorica: Așa s-a stabilit, 63.000 mp, respectiv 6,3 ha vor fi trecute din 
public în privat pentru bazinul de inot? 

Doamna Secretar general: Aceasta este suprafața totală a lotului de teren. Această 
trecere se face pentru realizarea unui obiectiv de investiție, un bazin de înot. Este aceeași 
situație cu proiectul de la punctul următor. După realizarea puz - ului necesar și a investiției se 
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poate face dezmembrare pentru terenul ramas liber și se poate folosi pentru realizarea altor 
investiții. 

Domnul Primar: Terenul se află în extravilan.Pentru a putea construi se va face un PUZ, 
altfel nu se poate. 

Doamna Preda Nicoleta: Coincide suprafața bazinului cu suprafața din proiectul de 
hotărâre? 

Domnul Primar: Nu! Pe acest teren se dorește construirea unui bazin de înot. 
Reglementările se aplică întregii suprafețe, unde se vor putea construi și alte obiective. 

Doamna Băcanu Viorica: Pentru un bazin de înot atâta suprafață? 
Doamna Preda Nicoleta:Nu este rea voință, dar trebuie să se înțeleagă exact situația. 
Domnul Primar: Bazinul nu știm exact unde va fi amplasat, nu este bine definit. 
Doamna Secretar general: Vă pot da un exemplu, pentru a întelege. Puțul de apă de la 

Nedelea nu s-a forat pe toată suprafața de 643 mp care a fost scoasă din islaz. Și atunci nu a 
fost niciun impediment pentru nimeni. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- 5 voturi ”pentru” 
- 4 ”abțineri”( doamnele Preda Nicoleta, Băcanu Viorica, Rizea Valeria și domnul 

Ciobanu Nicolae) 
Doamna Secretar general precizează că proiectul de hotărâre este respins, deoarece 

trebuia adoptat cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 10 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei de 
specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Doamna Băcanu Viorica: Care este obiectul acestui proiect? 
Domnul Primar: Aceste suprafețe au fost omise din P.U.Z.-ul initial, de la Trestioreanu. 

Nu mai sunt înscieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 10 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență socială 
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru din 9 consilieri 

preznți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 9 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit și Monitorizare 
proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei de 
specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 1 abținere 

(doamna Preda Nicoleta) din 9 consilieri preznți. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: doamna Rizea Valeria, domnul 

Toma Marius, domnul Ciobanu Nicolae, domnul Ungureanu Dorinel, domnul Voicu Alexandru 
și doamna Pascu Adriana-Simona. 

Doamna Rizea Valeria:Domnul Viceprimar, s-a făcut dezinfecție și deratizare unde era 
nevoie? Dacă nu s-a făcut încă, când se va face să fie populația atenționată, să nu mai 
meargă copiii în parcuri cum s-a mai întâmplat. 

Domnul Viceprimar: Când sunt temperaturi negative nu se poate face, nu este eficientă. 
Doamna Rizea Valeria:Cetățenii care fac viroze repetate sunt expuși la forma de gripă 

A. La Cabinetele medicale există vaccinul antigripal care se administrează gratuit populației. 
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Domnul Viceprimar:Toți medicii au acest vaccin? 
Doamna Rizea Valeria: Din câte știu eu, da.Pentru COVID, cetățenii care nu au făcut 

doza Booster, se pot adresa Cabinetului medical pentru programare.Vaccinarea se face numai 
pe bază de programare, deoarece nu sunt condiții pentru păstrarea la temperatura optimă a 
vaccinului. 

Domnul Primar mulțumește doamnei Rizea Valeria și propune promovarea acestei 
acțiuni pentru vaccinare. 

Domnul Toma Marius:Este necesară curățenia de primăvară. 
Domnul Primar: Am început deja aceste activități de curățenie în comună.S-au spălat 

stațiile de autobuze.Curățenia este un atribut al fiecăruia dintre noi.Nu putem ajunge în toate 
locurile. 

Domnul Toma Marius: Trebuie să găsim o soluție pentru curățenie în zona Leaotului. 
Sunt foarte multe gunoaie, apa nu poate trece, este colmatat. Sunt zone care se inundă și 
trebuie îngrijit tot cursul apei, pentru a ajunge apa și la Stoenești și la Târgșoru Nou. A.N.I.F. 
nu are fonduri suficiente .Este păcat să nu-l întreținem, a fost făcut prin truda oamenilor. 

Doamna Rizea Valeria:Nu putem să-i ajutăm și noi cu buldo în zonele unde se poate? 
Domnul Primar:Da. Dar o parte din cetățeni au închis accesul spre Leaot. 
Domnul Viceprimar: Apele Române și A.N.I.F. vor face controale în teren. 
Domnul Toma Marius: La parcul din Stoenești, Serviciul de apă a intervenit și trebuie să 

aducă terenul la starea inițială. 
Domnul Ciobanu Nicolae: Curățenia ține de noi, de fiecare cetățean.Gara de la Târgșor 

lasă de dorit, dar reprezintă o etichetă a localității.Ce putem face să o  trecem în patrimoniul 
comunei? 

Domnul Toma Marius: Și la Stoenești este aceeași situație. 
Domnul Primar: La Târgșoru Nou, gara ”Crângul lui Tei” aparține de Ministerul 

Apărării.Este o emblemă a localității, dar am mai avut acțiuni de ecologizare în zonă și 
curățenia nu se păstrează. 

Domnul Viceprimar:Cetățenii trebuie să înțeleagă că niciun teren nu este groapă de 
gunoi. 

Domnul Toma Marius: Trebuiesc sancțiuni mai aspre. 
Domnul Viceprimar:Sunt grămezi de gunoi foarte vechi, sunt arbori de 20 de ani 

crescuți acolo.Ne facem rău singuri.În fiecare an facem curat în cimitir și în fiecare an se 
transformă în groapă de gunoi. 

Domnul Primar:Se întrevede necesitatea introducerii unei taxe de salubrizare.Suntem 
depășiți de situație. 

Domnul Toma Marius:Este nedrept să plătrească toți cetățenii taxe de salubrizare 
pentru unii certați cu legea. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Am primit un mesaj de la Marinică Sbiera care face o 
sesizare către viceprimar că un domn numit Danezu i-a dărâmat gardul. 

Domnul Viceprimar:Am fost la fața locului cu domnul Iancu și cu domnul Cazan, am 
încercat o împăcare între părți.S-au înțeles în aparență și a doua zi au luat-o de la capăt.Este 
litigiul lor, nu are de ce să fie implicat Consiliul local. 

Doamna Preda Nicoleta:Nu ține de Consiliul local. 
Domnul Primar: Trebuie sesizată Poliția Națională. 
Domnul Ungureanu Dorinel:La Baza sportivă la fiecare meci se stâng spectatori dar 

majoritatea se plâng că locurile din gradenă sunt deteriorate și nu au unde să stea. 
Domnul Viceprimar:Clădirea a stat foarte mult timp în litigiu, nu mai este în garanție.Am 

solicitat oferte pentru remediere. 
Domnul Voicu: Trebuie foarte multă grijă pentru toate  proiectele aflate în derulare, 

deoarece așa nu mai merge. 
Domnul Primar: O să ținem din scurt toate proiectele de investiție. 
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Domnul Voicu Alexandru: Capela de la Ariceștii Rahtivani este un exemplu de 
urmat.Totul este foarte bine lucrat.Știu că sunteți foarte ocupați, dar apelați și la noi, la membrii 
Consiliului local, nu lăsați în baza dirigintelui de șantier.Preotul  a urmărit în permanență 
lucrarea, a muncit împreună cu meseriașii, a și tencuit la pereți.Este un exemplu demn de 
urmat, am studiat cu atenție, nu am găsit niciun defect la această lucrare. 

Domnul Primar: Meritul este al preoților dar și al executivului care a urmărit executarea  
contractului de finanțare în fiecare etapă, în  fiecare  fază a lucrărilor.Încurajăm și preoții din 
celelalte sate să construiască asemenea capele. 

Domnul Ciobanu Nicolae: La 1 decembrie, când am mers la monument, preotul Cazan 
lucra la zidărie. 

Domnul Viceprimar:Preotul de la Târgșoru Nou este de acord cu construirea unei 
capele în afara curții bisericii. 

Domnul Voicu Alexanru:Am o rugăminte foarte mare:în momentul când aduceți un 
proiect de hotărâre, dați explicații maxime.Nu toți au înțeles ce trebuie făcut, că suprafața de 
63.000 mp este prea mare pentru un bazin.Nu ați ajuns la coarda sensibilă a tuturor, nu au 
înțeles că aceasta este prima etapă, că nu poate fi un bazin de înot atât de mare. 

Doamna Secretar general: Exact același lucru l-am spus și eu, este prima etapă, 
situația era aceeași cu cea de la proiectul 10 din ordinea de zi, dar când am explicat toată 
lumea era deja pornită pe o ideie.În spatele proiectului de hotărâre există foarte multă muncă, 
consultări cu mai multe compartimente din Primărie precum și cu proiectanți, arhitectecți care 
lucrează pentru realizarea investiției. Și după cum știți, secretarul semnează din punctul de 
vedere al legalității. 

Domnul Primar: Am fost și la ședințele comisiilor, am explicat situația. 
Doamna Secretar general: Nu este obligatoriu să particip la ședințele comisiilor, dar am 

am spus mereu că pot răspunde telefonic pentru lămurirea anumitor aspecte. 
Doamna Pascu Adriana-Simona: Am o rugăminte către domnul Primar, în legătură cu 

pana de curent de la sfârșitul săptămânii trecute, când în Nedelea s-a reluat alimentarea abia 
la ora 23.Să luăm în calcul o adresă la Electrica să oprească curentul eventual pe sectoare să 
se poată toaleta copacii. 

Domnul Viceprimar: Am avut asemenea discuții, curentul se poate opri pe tronsoane, 
dar toaletarea trebuie să o facem noi.Trebuie un utilaj dotat cu nacelă.Poate o să fac o 
propunere să achiziționăm noi asa ceva. 

Doamna Pascu Adriana-Simona:Care este situația sălii de sport din Nedelea la acest 
moment? 

Domnul Primar:Am făcut o expertiză tehnică, sunt lucrări deteriorate.S-a făcut un 
proiect tehnic pentru remediere și continuare lucrări care va fi supus aprobării într-o ședință 
viitoare a Consiliului local.Prin acoperiș se infiltrează apa, rigipsul arată jalnic.Nu este un loc 
unde să nu plouă.Plouă peste tot. 

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 


