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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 14.02. 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 10 consilieri, din care 9 sunt prezenți în sala de ședință și unul, domnul 
Toma Marius este prezent on-line.  

Doamna Pascu Adriana-Simona, președintele de ședință,  precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.66  /2022  și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea:  
1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Scarlat Aurel prin deces și vacantarea locului deținut de acesta. 
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  bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2022  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 participării la cursuri 
de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului 
local  Ariceștii Rahtivani în anul 2022(comisia nr. 1) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile  
noiembrie și decembrie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară 
activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea prelungirii prin act 

aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.2018  (comisiile nr. 1 și 2) 
6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind schimbarea destinației în 

vederea demolării  unei construcții, și anume gradinita sat Tîrgșoru Nou , comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova (comisia nr. 2) 

7.Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei privind aprobarea apartenenței la 
domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a unor imobile situate în intravilanul satului 
Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova (comisia nr. 2) 

8. Proiect de hotărâre inițiiat de Vicerimarul comunei privind stabilirea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani  (comisia 
nr. 1) 
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind desemnarea 
reprezentanților comunei Ariceștii Rahtivani în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale, 
comuna Ariceștii Rahtivani(comisia nr. 1) 

 10.Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind aprobarea utilizării în anul 
2022 a excedentului bugetului local (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
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11.Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025; .Anexa 

la proiectul de hotărâre a fost transmisă pe e-mail.(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
12. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 

 Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu 10 voturi ”pentru” 
din 10 consilieri prezenți. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 
data de 26 ianuarie 2022. 

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 1 din ordinea de zi, referatul 

constatator, referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit 
și Monitorizare proceduri administrative. 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 2 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 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 3 din 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 proiectului de hotărâre. 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 
prezenți. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 4 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 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 5 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartiment Tehnic, Achiziții Publice și 
Investiții din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvânt:domnul Ciobanu Nicolae și doamna Mihai Viorica. 
Domnul Ciobanu Nicolae: Este legală încheierea contractului de comodat? 
Doamna Secretar general: Din moment ce proiectul de hotărâre a fost semnat, consider 

că este legal. 
Domnul Primar prezintă informații suplimentare privind necesitatea prelungirii acestui 

contract de comodat. 
Doamna Mihai Viorica: Și eu tot despre legalitate voiam să discut. Când s-a aprobat 

anul trecut prelungirea contractului de comodat s-a lăsat să se înțeleagă că ar fi  și că nu ar fi 
legal să fie prelungit. Solicit să se consemneze în procesul verbal, dacă este sau nu este legal. 

Doamna Secretar general: Nu stiu ce ati inteles dumneavoastra anul trecut. Dar sa 
lamurim lucrurile. Conform prevederilor Codului adminstrativ, consilierii locali aprobă 
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oportunitatea si necesitatea proiectului de hotarare iar secretarul general se propunță pentru 
legalitate. Dacă dumneavoastră considerați că este necesară și oportună prelungirea 
contractului de comodat pentru funcționarea Cabinetului Medical Individual din Stoenești, 
votati acest proiect de hotărâre, daca nu, nu il votati. In ceea ce priveste legalitatea acestui 
proiect am dat aviz de legalitate tinand cont de faptul ca in speta sunt mai multe prevederi 
legale incidente si totdata luand in considerare faptul ca suntem in stare de alerta generata de  
pandemia Covid si cabinetele medicilor deservesc cetatenii acestei comune. De asemenea, 
dupa cum stim, mai sunt doua cabinete medicale care au contracte de comodat incheiate mai 
demult si care expira la sfarsitul acestui an. Nu putem aplica un tratament diferentiat.  

Domnul Primar: Timp de 5 ani a fost legal, și acum dintr-o data nu mai este?  
Domnul Voicu Alexandru: Nu consider un capăt de țară prelungirea acestui contract de 

comodat.Comunitatea trebuie să beneficieze de asistență medical. Cum pentru cadrele 
didactice asigurăm transport așa să asigurăm spații de funcționare și pentru medici. 

Domnul Toma Marius:Legat de acest proiect, după cum a precizat și doamna Secretar 
general al comunei, noi analizăm necesitatea și oportunitatea.Este clar că este legal din 
moment ce a fost avizat de Secretarul general al comunei. 

Doamna Secretar general: Eu consider acest proiect legal si drept urmare l-am avizat. 
Daca cineva are alta parere, sa o argumenteze si o vom face si noi. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 
prezenți. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 6 din ordinea de zi, referatul 
de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții Publice și 
Investiții din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local, 
este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect de hotărâre, 
precizând că în urma expertizei efectuată în luna august 2021, s-a stabilit că acest imobil 
trebuie demolat, urmând a se propune un nou proiect util pentru comunitate.Inițial doream să 
consolidăm această clădire, dar conform expertizei nu se poate. 

Doamna Mihai Viorica: Schimbăm destinația în ce? Avem aviz de la Inspectoratul 
Școlar? 

Domnul Primar: După aprobare se fac celelalte demersuri. 
Doamna Secretar general: Formularea proiectului este prevazuta in lege, Asa cum stiti 

am mai avut un proiect ptr desfiintarea unui WC apartinand unei scoli si ministerul ne - a impus 
modificarea hotararii de consiliu tocmai pentru ca nu am respectat formularea prevazuta de 
lege. La data prezentei s-a modificat legislatia si schimbarea destintiei se face fara aviz de la 
ministerul educatiei, dupa primii trei ani de la intreruperea activitatii educationale. In cladire nu 
se mai desfasoara activitate din 2010. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 7 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Aciziții Publice și 
Investiții din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului local, 
este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Doamna Mihai Viorica: Este prins și terenul de la puțul de apă de la vale.Puțul este deja 
intabulat și prins în domeniul public.Aici s-au făcut demersuri  și lipsea ceva.Era o problemă cu 
puțul de apă, pe partea cu parcul, lipsea ceva acolo.Vreau să știu dacă este prins și puțul de 
apă care este în domeniul public. 

Doamna Secretar general:Nu este. Putul este intabulat separat, sunt doua numere 
cadastrale.  

Doamna Preda Nicoleta: Am înțeles că avizul comisiei nr. 2 a fost faborabil.Trebuiau 
lămurite toate aspectele, nu să mai venim acum în ședință cu astfel de probleme. 
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Domnul Primar: Informațiile sunt publice, noi suntem disponibili pentru a clarifica aceste 
situații.Cred că s-a lămurit situația. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 8 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Resurse umane și 
Serviciul Buget finanțe din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul 
Consiliului local, este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Se înscriu la cuvânt: doamna Mihai Viorica, domnul Voicu Alexandru și doamna Preda 
Nicoleta. 

Doamna Mihai Viorica: Referitor la acest proiect de hotărâre, doresc să menționez că 
nu s-au respectat prevederile O.U.G. nr. 57/2019, nici prevederile Legii nr. 153/2017, legea 
salarizării unitare. Am văzut multe diferențe, am senzația că nu s-a însușit tabla înmulțirii. 
Înțeleg că salariul secretarului este la nivelul anului 2020. Noi aprobăm această anexă, noi 
ridicăm mâna. Conform Ordonanței 130, salariile rămân la nivelul anului 2020. Nu sunt 
respectate principiile salarizării unitare. Sunt funcții similar cu salarii diferite. Legea salarizării 
este unitară, indifferent de argumente. Consiliul local are atribuții să aprobe grila și coeficienții 
de salarizare. 

Doamna Secretar general: În Legea nr. 153 sunt prevăzute limite si anume, niciun 
salariu nu poate depăși indemnizatia viceprimarului si niciun salariu nu poate fi mai mic decat 
salariul minim brut. Ordonanța de Urgență nr.130/2021, a plafonat salariile demnitarilor la 
nivelul lunii decembrie 2020, implicit pentru cei care au salariul ca și cel al viceprimarului. 
Pentru ceilalti salariati consiliul local poate aproba majorarea salariilor, cu respectarea 
limitarilor amintite. In grila de salarizare prezentata nu exista acceasi functie cu salarizare 
diferita, Politistii locali, daca la ei va referiti, sunt functii diferite si cu legislatie specifica. Asa 
cum se poate observa in anexa la proiect, s-a propus consiliului local spre aprobare salarii 
care nu depasesc indemnizatia viceprimarului.  
Salariul secretarului general nu depaseste indemnizatia viceprimarului si nu se majoreaza. 
Coeficientul maxim inscris in grila nu se poate aplica intrucat ar depasi salariul viceprimarului; 
asa cum se vede si la primari si la viceprimar, coeficientul nu se poate inmulti cu salariul minim 
brut pentru ca valoarea indemnizatiei a ramas la nivelul lunii decembrie 2020, conform  
Ordonanței de Urgență nr.130/2021.  

Domnul Toma Marius: Mai devreme, la alt proiect de hotărâre, doamna Secretar general 
a precizat că noi, consiliul local, stabilim necesitatea și oportunitatea. Cadrul legal a fost 
asigurat de secretarul comunei și de aparatul de specialitate. 

Doamna Secretar general:Consider că acest proiect este legal așa cum a fost prezentat. 
Domnul Voicu Alexandru: Sunt de acord cu acest proiect de hotărâre, reglarea să o 

faceți dumneavoastră, cu personalul din aparat. 
Doamna Secretar general: Consiliul local aprobă salariul, ordonatorul de credite îl 

stabilește, asa este prevazut in Legea nr. 153/2017. 
Doamna Preda Nicoleta: Fiecare salariat din Primărie va avea un plus la salariu, este 

foarte necesar să depășim situația prin care trecem. 
Domnul Primar: Este un gest de normalitate. 
Domnul Viceprimar:Comparativ cu alte primării, salariul la noi era mai mic.  
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 

3 ”abțineri”(doamna Mihai Viorica, doamna Rizea Valeria și domnul Ciobanu Nicolae). 
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. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul 
Consiliului local, este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Doamna Preda Nicoleta solicita explicații referitoare la acest proiect. 
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Domnul Primar precizează că membrii din Consiliul de Administrație sunt și membri în  
CEAC a școlilor respective. 

Doamna Preda Nicoleta precizează că domnul Marius Toma este foarte bun în Consiliul 
de administrație si ar trebui mentinut in aceasta comisie si sa fie inlocuit in CEAC. 

Domnul Primar propune si se aproba ca proiectul de hotărâre sa fie trimis spre 
reexaminare.  

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 10 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul 
Primăriei. Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului local, sunt 
favorabiel adoptării proiectului de hotărâre.  

Se înscriu la cuvânt domnul Ciobanu Nicolae și doamna Mihai Viorica. 
Domnul Ciobanu Nicolae: În lista investițiilor propuse a se finanța din excedent se 

regăsește obiectivul expertizare și proiectare fosta grădinița Târgșoru Nou si solicita lamuriri. 
Domnul Primar:Este o investiție în continuare, în 2021 s-a stabilit să se reabiliteze dar 

după expertiză s-a stabilit că această clădire nu mai este conformă, deci nu mai avem ce 
reabilita. 

Doamna Mihai Viorica: Nu a fost achitată în 2021? 

Domnul Primar:Urmeaza a se întocmi proiectul de demolare, nu de reabilitare. 

Doamna Mihai Viorica: avem expertizare și proiectare pentru fosta grădiniță, avem S.F. 
construire centru de recreere la Căminul cultural Târgșoru Nou.Sunt aceleași obiective care 
le aveam.Trebuia făcută modificare de obiectiv. 

Domnul Primar: Nu este acelasi obiectiv. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 
3 ”abțineri”(doamna Mihai Viorica, doamna Rizea Valeria și domnul Ciobanu Nicolae) 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 11 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul 
Primăriei. Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului local, sunt 
favorabile  adoptării proiectului de hotărâre.  

Se înscriu la cuvânt  doamna Mihai Viorica și domnul Voicu Alexandru. 
Doamna Mihai Viorica:Când am primit proiectul de hotărâre am crezut că lista de 

investiții este copy-paste a listei de anul trecut. Am vazut foarte multe investiții din anul trecut. 
Trebuia sa ni se prezinte o situatie cu realizarile si contractele incheiate ca sa stim cum stam. 
Am solicitat o situație a contractelor în derulare. Doresc ca la urmatoarea sedinta sa mi se 
prezinte o situatie cu realizarile si contractele pe investii.  Am fost anuntată duminică la ora 13 
că la ora 17 avem discuții despre buget. Eu nu o sa vin niciodata asa. Am luat prin comparație 
un obiectiv, terenul de sport  Anul trecut era 30.000 acum este 65.000, platforma pentru 
dotarea  autovehiculelor instituției era 10.000, acum, este 15.000.Există obiectivul- achiziționat 
teren cu suma de 750.000, nu știu cum ați fundamentat dar potrivit legii 273 orice obiectiv de 
investitie trebuie fundamantat. In lista de investii de anul trecut aveam un SF pentru traseu 
ocolitor trafic greu, proiect pe Anghel Saligny, documentatia nu au fost supusa spre aprobare 
nu au fost aprobati indicatorii tehnico - economici, nu stim traseul, ce lungime si ce latime va 
avea. Este prins în buget obiectivul canalizare pe trei etape, trei proiecte diferite pe care le-ați  
cumulat într-unul singur. La iluminatul public , ați puse multe obiective. Aveti multe SF – uri, 
consultante si elaborari de programe. Pentru secțiunea de funcționare nu avem detalierele de 
la școli.Clubul sportiv este ordonator tertiar, ca și școlile, a fost aprobat în Consiliul local 
bugetul acestuia? Sunt deficiențe pe partea de echilibrare, pe funcționare și pe dezvoltare. 
Sunt foarte multe lacune, nu se respectă legislația. Acum, de 275 mii lei luăm un server și 15 
laptopuri anul trecut luam o imprimantă. Când a fost bine fundamentat? Tocăm banii pe S.F.-
uri și pe consultanțe. 
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Doamna Secretar general:Proiectele pe Anghel Saligni au avut un regim special avand 
o legislatie specifica. S a aprobat ce s-a solicitat prin ordonanta de urgenta. 

Doamna Zegheru Camelia: Referitor la prima solicitare pot spune ca ati solicitat in 
septembrie 2021 si v-am prezentat situația contractelor la 30.09.2021. 

Doamna Mihai Viorica: Am solicitat în mod expres  situația listei de investiții la 
31.12.2021.  

Doamna Zegheru Camelia: După cum știți, nu se poate face o investiție fără un S.F. 
Domnul Primar: Ați votat indicatorii tehnico-economici la aceste obiective? Ei au fost 

votati chiar daca dumneavoastra nu i-ati votat. Când v-am invitat la discuții pentru si cand au 
fost prezentate proiectele, cu traseu, nu ați venit. Am invitat toti consilierii la discutii pentru 
buget si acum o luna, inainte sa punem in dezbatere proiectul de buget si apoi inainte de a-l 
definitiva pentru sedinta dar nu au venit decat cativa consilieri. Am transmis prin mesaje dar nu 
ati venit.  

Domnul Viceprimar: Prețurile au evoluat față de anul trecut. Nu mai este acelasi pret la 
niciun produs sau material, de aceea sunt diferente de valoare. 

Doamna Zegheru Camelia: Terenul sintetic a fost redimensionat, a fost  marit. normal să 
fie alte prețuri. 

Doamna Preda Nicoleta: La construirea acestui proiect de buget ați ținut cont și de 
propunerile cetățenilor? 

Doamna Secretar general: Proiectul de buget a fost publicat pe site-ul instituției la 
secțiunea ”Transparență decizională”, dar nu s-au înregistrat propuneri sau sugestii ale 
cetățenilor în legătură cu acest proiect. 

Domnul Primar: Da, sunt propunerile si dorintele cetatenilor. Pe lista de investiții nu s-au 
pus lucrări finalizate.Dar sunt în lista obiective de 10 ani nefinalizate și lucrări în continuare,  
care trebuiau finalizate. Daca se facea ceva pana acum, nu mai aveam atatea obiective, dar 
nu s-a facut. Nici canalizare, nici sala de sport si nici altele. Dacă veneați la dezbateri poate 
erați lămurită doamna Mihai.Toate obiectivele sunt fundamentate.Referitor la suma de 750.000 
lei propusă, nu am identificat încă suprafețe de teren, dar ceea ce am propus a fost prins în 
buget pentru a da posibilitate să achiziționăm în cazul în care apare o oportunitate pentru a 
putea realiza ceva pentru cetateni. Locuinte sociale sau altceva.Vă rog să aduceți discuții 
pertinente. 

Doamna Mihai Viorica:Clădirea COFICOM  de ce nu s-a cumpărat?A fost în lista de 
investiții a anului trecut. 

Doamna Secretar general:Hotărârea Judecătorească trebuie să rămână definitivă si 
doar dupa accea se vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară și se 
va trece la achiziționarea acesteia. 

Doamna Mihai Viorica:Calculatoarele pentru școli nu s-au cumpărat anul trecut? 
Domnul Primar răspunde negativ. 
Doamna Mihai Viorica:De ce ați cumulat canalizarea într-un singur proiect? 
Domnul Primar:Canalizarea se va face pe etape, asa cum a fost prevazut. 
Domnul Voicu Alexandru:Apreciez faptul că vă preocupați de achiziționarea unor noi 

terenuri, să avem baza unor proiecte viitoare.Nu vă întreb de prețuri pentru că știu că ați 
studiat și aveți în aparatul de specialitate oameni care să se ocupe de aceste lucruri, care 
studiază și aplică legea.Important este să ne îndreptăm spre finalizarea lucrărilor începute și 
mă refer în special la sala de sport de la Nedelea.Să ne bucurăm și de realizări. 

Domnul Primar:Niciun proiect nu se poate realiza fără a urma pașii legali de la 
întocmirea studiului de fezabilitate până la achiziționarea lucrării în sine.Știu că ne lipsesc 
multe lucururi. 

Domnul Voicu Alexandru: Pe  raza satului Ariceștii Rahtivani, poate că și în celelalte 
sate, sunt multe proprietăți degradate, poate găsim proprietarii și unii sunt interesați să vândă. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
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Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu  7 voturi pentru și 3 abțineri (doamna 
Rizea Valeria, doamna Mihai Viorica și domnul Ciobanu Nicolae). 

La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt:doamna Mihai Viorica, domnul 
Ungureanu Dorine, doamna Preda Nicoleta, domnul Voicu Alexandru, domnul Toma Marius și 
doamna Pascu Adriana-Simona. 

Doamna Mihai Viorica: Referitor la iluminatul public, un bec  de la nr, 348 nu 
funcționează, cum se poate remedia? 

Domnul Primar:Cetățenii care observă asemenea lucruri, să ma sune pe mine sau pe 
domnul vice sau la Primărie, să nu aștepte până la ședința de consiliu. 

Domnul viceprimar: L-am schimat acum cateva zile. 
Domnul Ungureanu Dorinel:Foarte mulți cetățeni întreabă ce se întâmplă cu apa de pe 

râul Prahova.Unii dintre ei mergeau la pescuit, alții au rămas fără apă în fântâni, mai ales în 
condițiile unei ierni secetoase.Efectiv nu mai curge apă pe Prahova. 

Domnul Primar:Știu că a fost o situație săptămâna trecută, când cei care au 
microhidrocentrală au captat toată apa pe conductă, a fost sesizată și Garda de mediu. 

Domnul Voicu Alexandru:Cei cu caravana de la spitalul Marius Nasta au spus că vor 
transmite medicilor de familie rezultatul radiografiilor care s-au făcut.Oamenii întreabă dacă 
s-a făcut ceva în acest sens. 

Doamna Rizea Valeria:Fiecare medic de familie are lista cu investigațiile care s-au făcut, 
dar am contactat numai pacienții cărăora le-au fost descoperite  anumite afecțiuni și au fost 
îndrumați către spitalele TBC sau alte consultații de  specialitate. Sa sune la noi si le 
transmitem, au fost foarte multe dar ei le au transmis si le avem pe toate.  

Domnul Voicu Alexandru:Unii cetățeni au crezut că i-a radiat degeaba, fara a trimite 

rezultatele. 

Domnul Primar:O să luăm legătura și cu ceilalți medici de familie. 
Domnul Voicu Alexandru:Nu am avut o iarnă cu zăpadă, dar avem gunoi cât 

cuprinde.Să mobilizăm beneficiarii de la Legea 416 și să facem curățenie. 
Domnul Primar: Să facem cu toții un efort pentru curățenie, fiecare cetatean. Beneficiarii 

Legii 416 sunt putini si nu se poate face fata.  

Domnul Voicu Alexandru:Au apărut gropi în asfalt care pun în pericol circulația.Mai 
există și problema mașinilor parcate pe trotuar care împiedică circulația pietonilor.  

Domnul Viceprimar: De săptămâna viitoare vor  fi amendați, deoarece avertismentele 
date nu au avut niciun efect. 

Domnul Voicu Alexandru:Aveți în aparatul de specialitate personal care să se ocupe de 
fondurile europene? 

Domnul Primar:Nu avem personal specializat, am apelat la consultanți.Deocamdată am 
depus documentațiile pentru proiecte, așteptăm rezultatul. 

Ar trebui în Primărie un specialist capabil să atragă aceste fonduri europene. 

Doamna Preda Nicoleta:Am o rugăminte din partea cetățenilor  care au copii navetiși, 
să luați legătura cu firma care asigură transportul deoarece unii copii nu reușesc să prindă 
autobuzul de la 19,30 pentru că termină orele mai târziu, vin din diferite părți ale orașului și 
rămân în stație.Doresc să vă mulțumesc în numele părinților și elevilor pentru promptitudinea 
cu care s-au eliberat adeverințele pentru burse. Referitor la mașinile mari care tranzitează în 
continuare localitatea, doresc să aflu punctual ce măsuri s-au luat. 

Domnul Viceprimar:La pod la Nedelea a fost punct fix de control, să nu mai treacă. 
Domnul Primar:Au fost echipaje mixte Poliția locală cu Poliția națională,s-au dat și 

amenzi.A fost un polițist local în permanență acolo. 
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Doamna Preda Nicoleta: Am fost rugată de fotbaliștii de la Nedelea, dacă putem găsi o 
modalitate de sprijin financiar urgent pentru  înscrierea în competiții, pentru procurare 
echipament. 

Domnul Primar: Să vină cu solicitări, o să promovăm un regulament  să poată beneficia  
mai multe echipe de sprijin financiar. 

Doamna Secretar general:În anii trecuți au fost acordate fonduri nerambursabile  
echipelor care s-au încadrat. 

Doamna Mihai Viorica: Lor le trebuie bani acum, să-și înscrie echipa. 
Doamna Preda Nicoleta:Ce ne poate spune domnul vice în legătură cu întâlnirea cu 

reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Ploiești.Cetățenii doresc să fie informați în 
legătură cu aceste aspecte. 

Domnul Viceprimar:Este vorba de Tarlaua 91, nu s-a primit răspuns scris de la Direcția 
de Sănătate Publică până acum, cum s-a solicitat în dezbaterile publice. 

 Doamna Preda Nicoleta:Aceste dezbateri publice ar trebui anunțate în timp util, să fie 
informați cetățenii.Trebuie să înțeleagă toată șumea că legislația trebuie respectată. 
 Domnul Primar:În momentul când am avut solicitare de la mediu, noi am făcut public, 
am informat cetățenii. 
 Domnul Toma Marius:La Stoenești în zona izlaz s-a trasat drumul pietruit. 
 Domnul Primar:Nu există intenția de a se schimba categoria de folosință a acestui 
teren.A fost și va rămâne pășune. Drumul va fi pe unde trebuie sa fie, 
 Domnul Viceprimar:În primăîvară se va face o inierbare în zonele unde s-a amenajat  cu 
pământ. 
 Domnul Toma Marius:Cetățenii vin cu rugămintea dacă se poate o toaletare a copacilor 
de pe DJ 144 și refacerea marcajelor rutiere. 

Dommnul Primar:Am făcut solicitări către Consiliul Județean.În această zonă avem și 
proiectul pentru amenajarea pistei de biciclete.Am discutat cu specialiști, duzii sunt foarte 
bătrâni și trebuiesc înlocuiți.În zonă se va amenaja o perdea forestieră. 

Domnul Toma Marius:Drumul de la Buda la DN 72 nu este marcat corespunzător, pe 
centru. 

Domnul Primar:Stiu că acest drum nu este marcat în totalitate. 
Doamna Mihai Viorica: Nu are latimea corespunzatoare pentru a fi marcat si pe centru. 
Domnul Ciobanu Nicolae:Am văzut că lucrarea la sensul giratoriu înaintează foarte 

repede, un lucru foarte bun.Sunt probleme cu orientarea camerelor de luat vederi de la 
intrarea în Târgșoru Nou dinspre Strejnicu.Referitor la curățenie, este mult de lucru, ține în 
primul rând de educație.Referitor la râul Prahova, de când s-a dat drumul la microcentrale, din 
2018, nu mai curge apa normal pe Prahova, oamenii din Zalhana nu mai au apă în fântâni. 

Doamna Mihai Viorica: Primăria Ariceștii Rahtivani nu a fost de acord cu astfel de 
lucrări. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Ce putem face pentru toaletarea stejarului care reprezintă un 
real pericol? 

Domnul Viceprimar:Situația este mai delicată, aceste lucrări se fac numai de personal 
autorizat. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Camerele de luat vederi de la insulele ecolgice nu acoperă 
toată zona. 

Domnul Primar:Faceți solicitări pentru suplimentarea camerelor. 
Domnul Toma:Am făcut o listă cu camerele care ar mai trebui amplasate. 
Domnul Viceprimar:Echipamentul existent nu mai suportă  alte camere. 
Domnul Ciobanu Nicolae:Aduc în atenția dumneavoastră o rugăminte din partea 

crescătorilor de animale din Târgșoru Nou, dacă se poate amenaja un podeț, să nu mai treacă 
pe la unitatea militară. 
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Domnul Viceprimar:Am discutat, vom găsi o soluție. 
Domnul Stoica Nicolaie-Daniel:S-a terminat numerotarea proprietăților? 
Domnul Viceprimar: S-a terminat, se fac evaluări pentru a identifica lipsurile și a 

remedia unde este cazul. 
Domnul Stoica Nicolaie-Daniel:Pe drumul dintre Nedelea și Florești s-a făcut un șanț să 

nu se mai împrăștie gunoaiele, de ce nu s-a făcut mai aproape de stradă? Trebuie sa vedeti ce 
se poate face pentru a nu da posibilitatea sa se depuna acolo gunoaie. 

Domnul Ungureanu Dorinel:Parcarea de TIR-uri se mai face? 
Domnul Primar:În proiectul cu traseul ocolitor avem și parcare propusă.Avem solicitare 

pentru amenajarea unei parcări pe un teren din izlaz. 
Doamna Secretar general:Avem solicitare de la trei firme private pentru amenajarea 

unei parcari private pe islaz. Nu se pot scoate suprafețe din izlaz decât pentru obiective de 
interes public local.După cum știți, islazul este inchiriat Asociației ARITAURUS si nu se pot 
scoate suprafete din islaz pentru amenajere parcare privată. 

Doamna Pascu Adriana-Simona:Pe strada Alexandrina Tănăsescu s-a format iar un 
crater în asfalt. 

Domnul Viceprimar:Mai sunt și alte străzi unde trebuie intervenit.O să identificăm toate 
zonele unde trebuie intervenit. 

Doamna Pascu Adriana:Pe strada Ion Creangă lângă proprietatea domnului inginer 
Albița este o fântână publică în pericol să se surpe, se degradează pe fiecare zi. 

Domnul Viceprimar:Mai sunt și alte fântâni degradate. 
Doamna Mihai Viorica:Au fost reabilitate cele de pe principală, care erau în domeniul 

public.Cele de pe laterale au fost identificate, s-au făcut ridicări topo, dar nu au fost trecute în 
domeniul public. 

Doamna Secretar general:Nu stiu sa se fi facut nasuratori topo pentru fantani. In 
domeniul public sunt inventariate un numar de fantani dar la global, pe sate. 

Doamna Pascu Adriana:Domnul Iancu să prezinte în ședința următoare un raport de 
activitate al Poliției locale.Să știm și noi ce amenzi s-au dat, ce s-a încasat, activitatea pe o 
lună în urmă. 

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 


