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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 23 iunie  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 14 consilieri   din totalul de 14.  
 Președintele de ședință, dnul Brătășanu Cristian, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.  /2021 și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă este următoarea:  
Ordinea de zi este aprobată cu  14 voturi ”pentru” din 14 consilieri  prezenți. 
1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind însuşirea Raportului de 

Evaluare pentru suprafaţa de 792 mp teren situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova, T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în 
vederea achiziționării (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea acordării unui 
sprijin financiar Parohiei Ariceștii Rahtivani, pentru completarea fondurilor proprii în scopul 
realizării investiției ”Modificare și extindere clopotniță (Corp C 2), cu capelă mortuară, 
construire alei pietonale și împrejmuire parțială (comisia nr. 1) 

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind atestarea faptului că 
suprafața de teren de 552 mp care face obiectul contractului de concesiune încheiat între 
Consiliul local Ariceștii Rahtivani și S.C. BOS TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 
06.06.1996 este indiviză din suprafața de 2003 mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu 
nr. cadastral 21585, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 
2350 și Cc 2351  (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Listei cuprinzând  
persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale 
Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea  unor locuințe proprietate 
personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova (comisia nr. 2) 

5.Depunerea jurământului de către domnul Scarlat Aurel; 
6. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 9 iunie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri prezenți. 
Dnul 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. Avizele Comisiilor de  specialitate 
nr. 1, 2 și 3   din cadrul Consiliului local   sunt favorabile adoptării hotărârii.  
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 Domnul Primar precizează că este vorba despre terenul din vecinătatea Școlii 
gimnaziale din satul Nedelea, proprietatea doamnei doctor Bosie Viorica. 
 Dnul Voicu Alexandru:Rog pe toți colegii să voteze acest proiect de hotărâre, știm cu 
toții că școala a rămas fără curte. 
 Dnul Dragomir Valentin: Este un proiect pentru binele tuturor, încă din 2015 am 
încercat să-l cumpărăm.Ar fi bine să discutăm și cu ceillalți moștenitori, să cumpărăm și 
restul de teren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


