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

           încheiat astăzi 10.08. 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 11 consilieri, din 11 consilieri în funcție, din care 7 sunt prezenți fizic în 
sala de ședință și 4 on-line(domnul Brătășanu Cristian, domnul Ciobanu Nicolae, domnul 
Spiridon Marius și domnul Toma Marius). 

Doamna Rizea Valeria, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 246 /2022  și este legal constituită . 

Domnul Primar prezintă proiectul   ordinii de zi . 
1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind vânzarea fără licitație publică a 

terenurilor situate în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, T12 Parcela A 33 – sat Buda și 
T22, Parcela A 1166 – sat Târgșoru Nou, în favoarea proprietarilor constructiilor edificate pe 
aceste terenuri(comisiile nr. 1 și 2) 
 2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind  aprobarea închirierii prin 
licitație publică a unor containere amplasate în incinta  Pieței agroalimentare în aer liber în 
comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova(comisiile nr.1, 2 și 3) 

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea cumpărării unui 
imobil-cladire, situat în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, 
Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351;  (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 84 din 09.10.2019, privind adoptarea Nomenclatorului 
stradal al comunei Ariceștii Rahtivani(comisia nr. 2) 
 5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile mai și 
iunie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza  
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 6. 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 20 iulie 2022, care este adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(doamna Rizea 
Valeria, care nu a fost la ședință). 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la primul punct din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din cadrul Primăriei. Avizele  Comisiilor  de 
specialitate nr.1 și 2 din cadrul Consiliului local sunt favorabile adoptării proiectului de 
hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
Se înscrie la cuvânt domnul Șologon Costel-Cristian care propune un amendament:Cei 

care au plătit concesiunea să se scadă această valoare din prețul de vânzare stabilit prin 
evaluare. 
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Doamna Secretar general: Nu este legal. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi ”pentru”  din 11 consilieri 

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

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

Domnul Ciobanu Nicolae propune un amendament: garanția pentru închirierea 
containerelor să fie chiria pe 3 luni, nu pe o lună. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Aș merge pe o garanție mai mare, de 900 de lei. 
Președintele de ședință solicită propuneri pentru membri în comisie. 
Pentru membri în comisie sunt propuși domnii Brătășanu Cristian și Ciobanu Nicolae, 

iar membri supleanți domnii Voicu Alexandru și Ungureanu Dorinel. 
Fiecare membru este votat cu unanimitate de voturi. 
Se supune la vot amendamentul domnului Ciobanu Nicolae, care este votat cu 10 voturi 

”pentru” și 1 ”abținere”(doamna Preda Nicoleta). 
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 Compartimentul Tehnic, Achiziții 
Publice și Investiții  din cadrul Primăriei. Avizele  Comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul 
Consiliului local sunt favorabile adoptării proiectului de hotărâre. Avizul Comisiei de 
specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local este nefavorabil adoptării hotărârii. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare:Prețul aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local a fost de 55.000 lei, sub prețul stabilit în raportul de evaluare. 

Doamna Secretar general:În Hotărârea Consiliului local s-a stabilit prețul de 55.000 lei 
fără TVA.Consiliul local poate aproba ca această cumpărare să fie cu TVA sau nu.Oferta poate 
sau nu poate fi acceptată. 

Domnul Brătășanu Cristian: Este necesară o evaluare din punct de vedere al riscului 
seismic. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Nu am de obiectat la ce a spus domnul Brătășanu, dar 
solicitarea ca acum în această fază să se facă expertiză seismică  nu își are rostul.S-au plătit 
foarte multe evaluări până acum.La acest moment hotărârea este legală, s-au respectat toți 
pașii?Putem sau nu putem aproba? 

Doamna Secretar general:Este un proiect de hotărâre avizat.Nu răspund de părțile 
tehnice.Avem evaluare, avem proces verbal de negociere, și oferta vânzătorului este clară, va 
vinde dacă Consiliul local este de acord să adauge contravaloarea T.V.A-ului. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Înseamnă că este legală, dacă ați semnat, sunt toți 
pașii avem viză de legalitate. 

Doamna Preda Nicoleta:Problema se poate tranșa  rapid, să încheiem un capitol foarte 
discutat de-a lungul anilor.Este momentul să încheiem odată.După ce o achiziționăm este timp 
să hotărâm ce facem cu această clădire.Să gândim constructiv, să terminăm odată cu tot circul 
acesta. 

Domnul Brătășanu Cristian:Domnul Șologon, când ați fost viceprimar de ce nu a fost 
demolată? 

Domnul Șologon Costel-Cristian:În 2014 am făcut o adresă  în acest sens , dar nu s-a 
continuat acest demers, nu puteam să trec peste primarul din acea vreme.Să facem ceva, ce 
a fost a fost.Dumneavoastră fiind zi de zi în Primărie puteați să faceți și evaluare din punct de 
vedere seismic. 

Domnul Primar:Să ne punem capul la contribuție și puțin efort din partea tuturor, să 
rezolvăm și cu această clădire.O să vedem cum o integrăm, o reabilităm, oricum pentru a 
dezvolta proiectul pentru zona Trestioreanu trebuie să fim proprietari. 
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Domnul Ciobanu Nicolae:De acord cu dvs, dar nu o să fie bună de nimic. Atunci, e 
benefică expertiza. 

Domnul Șologon Costel-Cristian: Suntem într-un moment în care putem reglementa 
această problemă, să facem ceva.O luăm și vedem cum o putem încadra în acel proiect.Dacă 
nu o luăm acum rămâne acolo, o închiriază cu o sumă de 2-3 sute de lei pe lună. 

Doamna Pascu Adriana:Nu căutăm scuze, dar trebuie să votăm legal.Am fost și în 
comisia de negociere, am fost împotrivă la un moment dat, dar am înțeles necesitatea acestui 
proiect. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 8 voturi ”pentru” și 3 
”abțineri”(dna Rizea Valeria, dna Băcanu Viorica și dnul Ciobanu Nicolae). 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 4 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Monitorizare 
proceduri administrative  din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul 
Consiliului local este nedecis, fiind două voturi ”pentru” și două ”împotrivă” adoptării hotărârii. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare: Domnul Niculescu Constantin, fostul 
preot de la Nedelea a contestat Hotărârea Consiliului local privind adoptarea Nomenclatorului 
stradal în sensul că strada principală din satul Nedelea să nu fie numită Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, ci să poarte numele Niculescu Filip Veselu, respectiv numele tatălui său.Este o 
hotărâre judecătorească care trebuie pusă în aplicare. 

Doamna Pascu Adriana:Cetățenii din satul Nedelea sunt foarte nemulțumiți.Și-au 
schimbat actele de identitate pe noua adresa, au încheiat contracte la utilități cu noua 
adresă.Deja se strâng semnături pentru un referendum. 

Domnul Voicu Alexandru: Trebuie cântărită foarte bine situația:ce a reprezentat 
Gheorghe Grigore Cantacuzino pentru localitate și ce a reprezentat Niculescu Filip Veselu 
pentru localitate?Eu zic să nu ne grăbim, să luăm în considerare și părerea cetățenilor.Pe viitor 
să avem grijă la aceste aspecte, Primăria să fie bine reprezentată în instanță și să nu mai 
avem astfel de situații. 

Doamna Secretar general.Hotărârea judecătorească este obligatorie.Consiliul local 
trebuie să ia act de sentința judecătorească. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Proiectul cu nomenclatorul a stat în dezbatere publică 
Doamna Preda Nicoleta:În momentul când s-a judecat acel dosar, s-a cerut și părerea 

cetățenilor? 
Doamna Secretar general:Primăria a fost reprezentată de avocat. 
Doamna Preda Nicoleta:Nu a fost nevoie de punctul de vedere al cetățenilor? 
Doamna Secretar general:Primăria s-a prezentat ca și pârât și s-a apărat. 
Domnul Primar: Hotărârea Judecătorească trebuie pusă în aplicare, iar dumneavoastră 

puteți să inițiați un proiect de hotărâre pentru atribuirea denumirii unei străzi, aveți atribuții în 
acest sens. 

Domnul Voicu Alexandru:Mă miră faptul cum s-a putut da o asmenea sentință așa de 
ușor.De ce Primăria nu este reprezentată de o persoană abilitată? 

Domnul Șologon Costel-Cristian:M-am interesat la S.P.C.L.E.P. și peste 80% din 
cetățeni și-au schimbat actele de identitate. 

Domnul Viceprimar:O hotărâre judecătorească definitivă trebuie pusă în executare și pe 
urmă vedem ce putem face. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris 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. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
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La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt domnii Șologon Costel-Cristian și 
Voicu Alexandru. 

Domnul Șologon Costel-Cristian: este necesară completarea comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului local.Am înțeles că un consilier local poate face parte din mai multe 
comisii.Venim cu proiecte pe bandă rulantă, dar important este să le și finalizăm.Este 
necesară o analiză privind stadiul proiectelor aflate în derulare, stadiul acestora, ce demersuri 
trebuiesc pentru finalizare.Am înțeles că nu mai avem beneficiari apți de muncă la ajutorul 
social la Legea 416 și nu mai avem cu cine face treabă.Trebuiesc toaletați copacii de pe 
trotuare, este nevoie de curățenie.Să externalizăm aceste servicii.Propun să găsim o soluție 
cu privire la câinii vagabonzi.Să ne întâlnim, să discutăm ce soluții găsim pentru această 
situație. 

Domnul Primar:Am avut o discuție despre completarea comisiilor.Voi prezenta o situație 
la zi cu proiectele în derulare, va fi pe ordinea de zi a ședinței viitoare.Pentru toaletarea 
copacilor vom lua măsuri.Curățenia nu o putem realiza cu cei de la ajutorul social, încercăm să 
facem față cu personalul pe care îl avem.În curând o să avem societatea înființată, vom 
prezenta statutul societății, s-a schimbat legislația, Consiliul local poate fi singurul 
asociat.Referitor la câini, avem contract încheiat cu parcul Constantin Stere de la Bucov, zilele 
acestea am avut în localitate servicii gratuite pentru sterilizarea animalelor. 

Domnul Voicu Alexandru:Mă suprapun în parte cu cele spuse de domnul Șologon, 
respectiv toaletarea copacilor, curățenia pe domeniul public. 

Doamna Pascu Adriana:La Nedelea s-a întrerupt curentul din cauza copacilor care au 
atins firele de înaltă tensiune. 

Domnul Primar:Electrica are zonă de protecție. 
Doamna Preda Nicoleta:Și stâlpii de la Electrica sunt mulți în pericol de prăbușire. 
Domnul Primar:Au fost identificați stâlpi deteriorați în mai multe zone, avem adrese 

către Electrica în acest sens, am solicitat și schimbarea unor transformatoare. 
Domnul Viceprimar: Pe oamenii de la ajutorul social nu ne mai putem baza, oricum 6 

oameni nu puteau face cât 40 de oameni angajați.Timp de 8 ani problema câinilor nu a fost 
rezolvată.Ridicarea se face de fiecare dată dar apar alții.Sterilizarea animalelor ar fi cea mai 
bună situație. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Problema câinilor comunitari este veche. 
Domnul Ungureanu Dorinel:Aduc și eu în discuție problema stâlpilor de electricitate care 

se pot prăbuși.De asemenea ar mai trebui un generator de rezervă.La incendiul din Aricești nu 
a fost suficientă presiunea de apă. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Ar fi benefică o colaborare cu cei de la Parcul industrial 
și să avem și S.V.S.U. funcțional. 

Doamna Secretar general:Pentru organizarea SVSU trebuiesc încheiate contracte de 
voluntariat, dar nu am găsit persoane care să-și asume multe obligații și drepturi puține. 

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 


