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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 7 iulie  2021  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 15 consilieri   din totalul de 15, respectiv 14 consilieri în sala de 
ședință și domnul Ungureanu Dorinel care participă on line.  
 Președintele de ședință, dnul Brătășanu Cristian, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 156 /2021 și este legal constituită . 

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

imobil – teren   în  suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010 (comisia nr. 
1) 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea trecerii din 
domeniul privat în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 645 mp 
teren situat în extravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 1, 
Ps 5, C.F. nr. 26013 (comisia nr. 2) 
 3.Proiect de hotărâre iniițiat de Primarul comunei  privind punerea la dispozitia 
proiectului „WATMAN -Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” 
dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a unor  terenuri pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia(comisia nr. 3) 

4. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Ordinea de zi este aprobată cu  15 voturi ”pentru” din 15 consilieri  prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 9 iunie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 15 voturi ”pentru” din 15 consilieri prezenți. 
Domnul 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 comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul  Comisiei de  specialitate nr. 
1  din cadrul Consiliului local   este favorabil adoptării hotărârii.  
 Domnul Primar precizează că este necesară achiziția acestui  teren din vecinătatea 
Școlii   gimnaziale din satul Nedelea, având în vedere faptul că prin construirea sălii de sport, 
curtea școlii s-a micșorat foarte mult.În afară de terenul aflat în proprietatea doamnei doctor 
Bosie Viorica, mai există o suprafață de teren pe care ar fi bine să o achiziționăm în 
momentul când vor fi gata actele moștenitorilor, în cazul când  și aceștia ar dori să vândă. 
 Domnul Voicu Alexandru:Proprietara a spus clar că nu dorește să înstrăineze sub 
prețul de 18 euro/mp.Totuși consider că este un preț echitabil. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe  și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei  de  specialitate nr. 
2  din cadrul Consiliului local   este  favorabil adoptării hotărârii.  
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Domnul Scarlat Aurel: Se mai poate schimba destinația terenului dacă este stabilită 
pentru forat puț? 

Doamna Secretar general:Pentru ce anume să se schimbe destinația? Destinația se 
poate schimba doar cu respectarea O.G. nr. 34/2013, terenul având categoria de folosință 
pășune. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate  de voturi. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe  și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei  de  specialitate nr. 
3  din cadrul Consiliului local   este  favorabil adoptării hotărârii.  

Domnul Primar propune un amendament la acest proiect de hotărâre:” Pe suprafețele 
de teren rămase neatribuite în folosință gratuită din totalul suprafețelor în cauză, comuna 
Ariceștii Rahtivani va putea efectua orice lucrare, investiție, etc, fără a fi necesar vreun 
aviz/acord din partea Administrației Naționale Apele Române”. 

Doamna Mihai Viorica: Pozițiile amplasamentelor au fost stabilite de ei sau de noi? 
Domnul Primar: Au fost stabilite de comun acord. 
Se supune la vot amendamentul propus de domnul Primar. 
Amendamentul este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu amendament este adoptat cu unanimitate  de 

voturi. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: dnul Dragomir Valentin, dna 

Pascu Adriana, dnul Scarlat Aurel, dnul Ciobanu Nicolae și dnul Toma Marius. 
Domnul Dragomir Valentin: Duminică am fost la meci la Nedelea.Toată plasa de la 

terenul mic este ruptă. 
Domnul Viceprimar:Am fost acolo, am văzut despre ce este vorba, o să iau legătura cu 

constructorul. 
Doamna Mihai Viorica: Împrejmuirea a fost făcută cu muncitorii noștri.Și balustrada de 

la tribună este ruptă, trebuie reparată. 
Domnul Rohat Gheorghe: Terenul mic nu se poate face sintetic? 
Doamna Mihai Viorica: Inițial am vrut să-l facem sintetic, dar acolo a fost o casă de 

reglare gaze și nu s-a putut. 
Doamna Preda Nicoleta: S-a solicitat montarea unor relantisoare aproape de 

dispensar, care este stadiul? 
Domnul Viceprimar:Avem aprobare, o să se monteze. 
Doamna Preda Nicoleta:S-a dat cu insecticid numai pe strazile principale, pe cele 

laterale nu s-a dat.Vă rog să dispuneți să se dea și pe străzile laterale. 
Doamna Mihai Viorica: Cum a fost făcută pulverizarea insecticidului, din mașină? 
Domnul Viceprimar: A fost pulverizat și din mașină, dar acolo unde a fost cazul și de 

jos. 
Doamna Preda Nicoleta: Domnul viceprimar, să-i monitorizați să intre peste tot, 

oamenii au semnalat acest aspect.În zona Primăriei, se strâng tineri lipsiți de educație, care 
tulbură liniștea și ordinea publică, de semenea și în parcul din fața magazinului Profi se 
adună în foișor.Poliția locală să-i monitorizeze. 

Doamna Pascu Adriana: Ce șanse avem să fie finalizată sala de sport din Nedelea, 
până la începerea noului an școlar? 

Domnul Primar: Nu mai sunt foarte multe de făcut, am încercat să vorbim din nou cu 
constructorul, avem nevoie de cartea tehnică.Este important să rezolvăm pe cale 
amiabilă.Dacă ajungem la instanță,durează foarte mult.Avem experiența cu baza sportivă din 
Aricești. 

Doamna Mihai Viorica: Și noi am încercat același lucru, dacă se ajunge la litigiu în 
instanță blocăm totul. Constructorul  a venit, am discutat, a promis, dar lucrările nu s-au 
finalizat.Timpul trece și trebuie să găsim o soluție eficientă cât mai repede. 
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Domnul Primar:Trebuie să existe cartea tehnică a construcției.Nu trebuia să se 
plătească tot înainte de finalizarea execuției. 

Doamna Mihai Viorica: Cartea tehnică se poate obține în urma unei expertize tehnice. 
Nimeni nu semnează pentru ceva care nu există.La Trestioreanu care este stadiul? 

Domnul Primar: La Trestioreanu  suntem în licitație, s-au licitat 3 din 4 obiective, la 
grădiniță nu s-a ofertat nimic, urmează să o scoatem din nou. 

Domnul Scarlat Aurel: Pentru rectificarea de buget, Consiliul Județean a avut de 
repartizat în județ  27 milioane lei, dar pentru Ariceștii Rahtivani, nu a dat nimic, adică zero 
lei. 

Domnul Primar: Așa este, de asemenea și pentru prevederi 2022-2023 sunt alocate 
sume foarte mici.Nici comuna Brazi nu a primit nimic. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Doamna Preda Nicoleta are dreptate în ceea ce privește 
dezinsecția, pe străzile adiacente nu s-a intervenit deloc, impozitul se plătește la fel și pe 
principală și pe laterale. 

Domnul Primar:Contractul a fost încheiat pentru toată comuna.Cetățenii ar trebui să-și 
facă curat la poartă, nu se poate ca  2-3 oameni să  facă curat în toată comuna.Ar trebui să 
ne mobilizăm cu toții. S-a intervenit unde sunt case părăsite, dar nu se poate peste 
tot.Cosilierii care au participat la ecologizare au fost sancționați de partid. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Cum putem să ajutăm crescătorii de animale?Există terenuri 
la dispoziția Consiliului local? 

Domnul Scarlat Aurel: În 1992 era o suprafață de cel puți 100 de ha la dispoziție. 
Domnul Toma Marius:Am depus solicitări pentru extinderea utilităților în satul 

Stoenești, respectiv iluminatul public, apă, gaze. 
Domnul Viceprimar: Iluminatul va fi scos la licitație foarte curând, zonele au fost 

reperate. 
Domnul Primar:S-au făcut ridicările topo, vom face documentația pentru sens giratoriu. 
Domnul Toma Marius: La sensul de la BAUELEMENTE  a fost obținut avizul? 
Doamna Secretar general: Au depus o documentație și așteptau să semneze 

contractul pentru devierea magistralei de energie electrică. 
Domnul Toma Marius:Referitor la Nomenclatorul stradal, sunt persoane care nu știu ce 

adresă au.Să se completeze un fișier unde să se regăsească și adresa nouă și adresa 
veche. 

Domnul Primar: Personalul de la Registrul agricol a fost foarte ocupat cu 
recensământul agricol.O să intervenim și în acest sens. 

Doamna Pascu Adriana:A revenit ambrozia, este foarte multă pe domeniul public. 
Domnul Primar: Avem contract încheiat cu o firmă pentru tăiat iarbă și buruieni. 
Domnul Dragomir Valentin:În dreptul parcului fotovoltaic, proiectoarele bat în drum și 

te orbesc când ești la volan.Poate găsim mai multă înțelegere la noua conducere a parcului 
pentru rezolvarea acestei situații. 

Domnul Voicu Alexandru: Am ascultat până acum părerile colegilor.În legătură cu sala 
de sport  de la Nedelea, pe partea de nord plouă, sunt geamuri sparte, nu s-au 
înlocuit.Această lucrare lasă de dorit.Trebuie multă atenție când se va atribui contractul de 
lucrări la Trestioreanu să nu avem aceleași probleme. 

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     
        Cristian BRĂTĂȘANU                                                   Violeta-Neluţa PETCU 


