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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 13  mai 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.113 /2021 și este legal constituită . 
 Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, 
respectiv ”Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și 
perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Ariceștii Rahtivani”. 
 Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 
prezenți 

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

venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 mandatarea reprezentanților 
Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. 
„Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru  aprobarea situațiilor 
financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și 
repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.(comisia nr. 1) 

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind   aprobarea documentatiei “ 
PUZ - MODIFICARE REGLEMENTARI URBASNISTICE ZONE FUNCTIONALE SI 
AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 259 936 MP) - com. Aricestii Rahtivani, sat Buda nr. 
cadastral 25600, Tarla 70, Parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 23638, tarla 70, 
parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastra 22529, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; 
nr.cadastral 25598, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 24616, tarla 70, 
parcela A 383/37; nr. cadastral 24618, tarla 70, parcela A 383/38; nr.cadastral 24617, tarla 
70, parcela A 383/38; nr. cadastral 22202, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41, De 213 ( 
nr.cadastral 25000); CCN 212” (comisiile nr. 2 și 3) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind    încetarea mandatului de 
consilier local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie și vacantarea locului deținut de 
acesta (comisia nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  însuşirea Raportului de 
Evaluare pentru suprafaţa de 7577 mp teren situat în intravilanul satului Stoenești, comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, Ps 871 număr cadastral  25384, în vederea 
achiziționării (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

 6. Proiect de hotărâre  inițiat de Primarul comunei privind  însuşirea Raportului de 
Evaluare imobil – Clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1 , T 1, P. 55 
și 56, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 1 (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
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 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Listei cuprinzând  
cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea  unei 
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) 
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea participării la 
cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrul 
Consiliului local Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 

9. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Ordinea de zi este aprobată cu  14 voturi ”pentru” din 14 consilieri  prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 20 aprilie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 13 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” (dna Mihai Viorica) 

din 14 consilieri prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința  

extraordinară de îndată din data de 20 aprilie 2021. 
Procesul verbal este adoptat cu 11 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” (Dragomir Valentin, 

dna Rizea Valeria și dna Mihai Viorica – nu au participat la ședință). 
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. Avizul  Comisiei de  specialitate nr. 
1  din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii.  

Dnul Ciobanu Nicolae: Dnul Director Popescu, ați prins fonduri pentru obiectivele de 
supraveghere video? 

Dnul Popescu prezintă informațiile solicitate referitoare la supravegherea video. 
Nu sunt alte înscrieri la cuvânt.  
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul 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. Avizul Comisiei   de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local   
este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 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. 2 și 3  din cadrul Consiliului local   sunt  favorabile  adoptării hotărârii. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Ce se construiește acolo? 
Dnul Primar: Se va construi un depozit logistic pentru LIDL. 
Dana Preda Nicoleta: Se poate condiționa ca la angajare locuitorii din comuna Ariceștii 

Rahtivani să aibă prioritate?Să fie popularizat și în ziarul din comună. 
Dnul Viceprimar: Colaborăm cu parcul industrial pentru angajări și cetățenii pot depune 

și la primărie C.V.-uri și noi le trimitem angajatorulor.Se va publica și în ziarul local 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartimentul Registratură, 
Relații publice, Monitorizare, Proceduri administrative din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei   
de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului local  este favorabil adoptării hotărârii.  
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Dna Preda Nicoleta: Am fost surprinsă să aflu de această demisie întrucât este un 
tânăr pregătit, nu știu care a fost motivația, îmi pare sincer rău, poate va avea posibilitatea să 
ne prezinte odată motivația acestei decizii. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 
prezenți. 

Dnul 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 și 
Investiții din cadrul Primăriei. Avizele  Comisiilor   de specialitate nr. 1,  2 și 3  din cadrul 
Consiliului local  sunt  favorabile adoptării hotărârii.  

Președintele de ședință solicită propuneri pentru   membi în comisia de negociere și 
pentru membri supleanți. 

Dnul Toma Marius face următoarele propuneri: 
- Membri în comisie: dnul Ciobanu Nicolae, dnul Voicu Alexandru și dnul Stoica 

Nicolaie-Daniel; 
- Supleanți: dna Preda Nicoleta și dnul Dragomir Valentin. 
Dnul Dragomir Valentin nu acceptă. 
Dnul Toma Marius îl propune pe dnul Ungureanu Dorinel. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot fiecare nominalizare: 
- Dnul Ciobanu Nicolae – este votat cu unanimitate de voturi 
- Dnul Voicu Alexandru – este votat cu unanimitate de voturi 
- Dnul Stoica Nicolaie-Daniel – este votat cu unanimitate de voturi 
- Dnul Ungureanu Dorinel – este votat cu unanimitate de voturi 
- Dna Preda Nicoleta – este votată cu 13 voturi și 1 ”abținere” (dna Preda Nicoleta) 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 
prezenți. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Să facem cel mai frumos parc din zonă, sunt foarte mulți copii 
care trebuie să aibă locuri de joacă.S-a mai făcut loc de joacă și pe terenul de la gară, dar 
aici trebuie ceva deosebit. 

Dnul Primar: Se va face un studiu de fezabilitate cu 2 – 3 opțiuni, o să alegem 
opțiunea care ne reprezintă și este benefică localității. 

Dna Preda Nicoleta : Când aveți opțiunile să le comunicați și cetățenilor, să aibă de 
unde alege. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 6 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei.Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 sunt favorabile 
adoptării proiectului de hotărâre.Avizul  Comisiei   de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului 
local  este nefavorabil  adoptării proiectului de hotărâre. 

Dnul Primar : Este o oportunitate pentru comună, este o clădire relativ nouă, din anul 
2007,construită pe un teren concesionat. 

Președintele de ședință solicită propuneri pentru constituirea comisiei de negociere. 
Dnul Ciobanu Nicolae propune aceeași membri ca și la comisia constituită la punctul 5 

din ordinea de zi, respectiv: dnul Voicu Alexandru, dnul Ciobanu Nicolae, dnul Stoica 
Nicolaie-Daniel iar supleanți pe dna Preda Nicoleta și pe dnul Ungureanu Nicolae 
Dorinel.Fiecare membru este votat cu unanimitate de voturi. 

Dnul Ungureanu Dorinel:Știu că prețul evaluat pentru această construcție era de 
56.000 euro.Comparativ cu prețul de achiziție al fostei primării, clădire din anul 1928 , este un 
preț rezonabil.Este drept, acolo era vorba și despre teren. Ținând cont de faptul că mai 
trebuiesc lucrări pentru amenajarea acestei clădiri pentru destinația dorită, propun ca prețul 
maxim să nu depășească suma de 225.000 lei. 

Dnul Voicu Alexandru: Îmi exprim asentimentul pentru acest proiect de hotărâre. 
Dnul Toma Marius: Clădirea este bine amplasată, este o oportunitate pentru comună. 
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Președintele de șediință supune la vot amendamentul propus de domnul Ungureanu 
Dorinel. 

Amendamentul este adoptat cu 11 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” (dna Rizea Valeria, dna 
Mihai Viorica și dnul Dragomir Valentin). 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
formulat. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre cu amendament   este adoptat cu 11 voturi ”pentru” 
și 3 ”abțineri” (dna Rizea Valeria, dna Mihai Viorica și dnul Dragomir Valentin) din 14 consilieri 
prezenți. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 7 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei   de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local   
este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris suplimentar pe 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 hotărârii. 

Domnul Primar: Cred că sunt necesare aceste cursuri  , ținând cont de faptul că 2/3 
dintre consilieri sunt noi.Recomand ca fiecare dintre consilieri să facă un raport în urma 
participării la curs și să-l prezinte și colegilor. 

Dnul Voicu Alexandru: Să fim înștiințați și noi în timp util  despre locații, tematică, 
perioada de desfășurare a acestor cursuri, pentru a putea alege cursul în funcție de profilul 
comisiei din care facem parte. 

Doamna Secretar general: Vom veni cu mai multe oferte, sumele sunt prevăzute în 
buget, urmează procedura de achiziție. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” 
(dna Mihai Viorica) din 14 consilieri prezenți la ședință. 

La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: dnul Ciobanu Nicolae, dna 
Rizea Valeria, dnul Rohat Gheorghe și dnul Toma Marius. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Ați participat la ședința A.D.I.pentru Managementul Deșeurilor? 
Care mai este situația contractului cu ROSAL?În ultimul timp ne-am confruntat cu foarte 
multe probleme. 

Dnul Primar: Nu a mai fost altă ședință .Problema este departe de a fi rezolvată.Firma 
ROSAL este depășită de problemele cu care se confruntă.Situația este delicată, a fost un 
proiect cu bani europeni, desprinderea din A.D.I. este dificilă.Dacă se retrag din  A.D.I. 
primăriile au de dat 30 de miliane de euro. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Problema lor este de fapt și problema noastră, a tuturor.Chiar 
dacă au avut pusă la dispoziție baza de date de la registrul agricol, ei nu și-au făcut treaba, 
nu au încheiat contractele pentru toți membrii din gospodării. 

Dnul Primar: În cazul în care o gospodărie nu are contract, o să fie obligată să 
plătească dublu la primărie o taxă de salubritate.Trebuie să intrăm în normalitate.Am deschis 
o campanie de strângere a deșeurilor.Este clar că cei care nu au contracte aruncă gunoaie 
peste tot. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Amenda este foarte mică pentru cei care aruncă gunoiul la 
întâmplare. 

Dnul Primar: V-am solicitat să inițiați un proiect de hotărâre pentru rezolvarea acestei 
situații. Consilierii USR au venit cu un proiect de hotărâre , o să-l analizez și o să propun 
majorarea acestor amenzi.Intenționez o amendă foarte mare, 1000 de lei pentru persoane 
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fizice și 30.000 lei pentru persoane juridice.Se poate ajunge până la confiscarea mijloculuii 
de transport, cum s-a întâmplat și în alte localități. 

Dnul Ciobanu Nicolae: S-ar putea construi o rută ocoliitoare , un drum de exploatare 
pe malul râului Prahova pentru mașinile catre transportă balast? Este foarte mare 
disconfortul produs de praf și zgomot. 

Dnul Primar: Nu putem să-i stopăm dar putem să impunem niște restricții.Unii au 
aprobări mai vechi. Pentru limitarea disconfortului  proprietarii de balastiere s-ar putea uni să 
asfalteze drumurile de exploatare. 

Dnul Primar: Legea nu permite foarte mult, totuși la actualizarea P.U.G.-ului o să 
instituim niște reglementări, o să propun ca pe o rază de 500 de metri față de orice sursă de 
apă pentru irigații să nu se intervină pentru excavare. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Revin asupra gării din Târgșoru Nou, putem să o luăm noi în 
patrimoniu?Se degradează pe fiecare zi, s-a furat tot ceea ce s-a putut fura, este pericol să 
nu se prăbușească vreun zid pe cineva. 

Dnul Primar: Este o problemă cu această gară, dar nu putem interveni asupra unui 
obiectiv care nu este al nostru.  

Dnul Viceprimar:În zonă există camere video de supraveghere. 
Dna Rizea Valeria: Când se vor monta indicatorii cu numele străzilor și numerele noi? 
Dnul Primar: Vom aduce la cunoștință publică  prin postarea la avizierele din comună 

și pe site-ul instituțieiși vom începe la renumerotare și amplasare indicatori stradali.Salariații 
de la registrul agricol au fost foarte ocupați cu eliberarea adeverințelor pentru APIA și foarte 
multe dosare de vânzări terenuri, acum a început și recensământul agricol. 

Dna Rizea Valeria: Trebuie tunsă mai des iarba din spațiul public, este sezonul 
căpușelor, trebuie să se intervină și prin stropiri cu soluții specifice. 

Dnul Viceprimar: Avem  încheiat contract  cu o firmă și iarba a fost tunsă, cu excepțika 
B azei sportive, unde urmează. 

Dnul Primar: Este primăvară, iarba crește foarte repede. 
Dna Rizea Valeria: Postarea domnului Mureșan instigă la ură și violență.În timpul 

discuțiilor din ședințele Consiliului local fiecare consilier are dreptul la opinie și să voteze în 
nume propriu.Am solicitat prezența Poliției locale la această ședință. 

Dnul Primar: Reprezint toți cetățenii comunei, nu numai pe aceea care m-au votat.Nu 
știu despre această postare, nu-și au rostul asemenea dispute pe facebook.Avem și 
minusuri, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne jignim. 

Dnul Rohat Gheorghe: Ce ne puteți spune despre situația gropilor de pe drumurile din 
comună, mai ales în zonele cu trafic intens? 

Dnul Viceprimar: Pe drumurile județene nu putem interveni, o să anunțăm Consiliul 
Județean Prahova iar pentru celelalte o să încheiem un contract pentru reparații. 

Dnu Toma Marius: Pe raza comunei există locuințe degradate, cu garduri 
dezmembrate, vegetație crescută.Nu știu dacă pentru aceste imobile mai plătește cineva 
impozite, nu știm dacă există moștenitori. 

Dnul Primar: Vom pune în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru găsirea 
unei soluții în acest sens.Nu este vorba numai despre disconfort, este vorba și despre 
sănătatea populației.Solicit identificarea acestor imobile și a terenurilor din extravilan care nu 
sunt întreținute.Problema este unde găsim proprietarii. 

Dna Preda Nicoleta: Sunt onorată să mă aflu în acest sat.Vă apreciez, pentru mine 
reprezentați o echipă formidabilă.Ne confruntăm cu multe probleme a căror rezolvare nu ține 
de primărie, cum este și problema gunoiului.Suntem captivi într-un sistem, firma nu onorează 
promisiunile.De asemenea transportul, repectarea programului curselor,  nu ține de Primărie 
sau de Consiliul local. 

Dnul Viceprimar: Programul a fost afișat în fiecare stație. 
Dna Preda Nicoleta: Mă afectează comentariile despre circulația din zona 

BAUELEMENTE și despre faptul că Primăria și Consiliul local nu iau măsuri.Situația nu se 
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poate rezolva pe loc, trebuie să așteptăm.Este falsă ideia că nimeni din Consiliul local nu 
este interesat de binele cetățenilor din comună. 

Dna Secretar general: S-a emis Certificat de urbanism pentru construirea sensul 
giratoriu, și din discuțiile cu reprezentanții firmei Allianso, am înțeles că mai au doar avizul de 
la Electrica, dar trebuie să facă un studiu.Studiul  este deja contractat și trebuie prezentat 
primăriei, și după aceea să fie depus la Electrica. 

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 


