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

           încheiat astăzi 15.06. 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 10 consilieri în funcție. 

Doamna Preda Nicoleta, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.  174/2022  și este legal constituită . 

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

tehnico-economice la obiectivul deinvestiție ”S.F. amenajare rețea de piste, benzi și trasee 
velo care să asigure legătura cu Târgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani (comisia nr.1) 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  stabilirea destinației de parc 
de joacă loturilor identificate cu C.F. nr. 22866 și CF nr. 22916, din sat Tîrgșorul Nou , comuna 
Ariceștii Rahtivani și aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de 
investiție ”Proiectare și executie parc de joacă în cartier de locuințe Tîrgșorul Nou”(comisia nr. 
1) 

3.Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea  amplasării unei 
stații de încărcare autovehicule electrice (ve) pe raza comunei Aricestii Rahtivani și aprobarea 
regulamentului pentru funcționarea si exploatarea acesteia  (comisiile nr. 1 și 3) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea înființării Pieței 
agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului 
de organizare și funcționare al acesteia (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  privind aprobarea Agendei, 
Regulamentelor  pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, 
sportive și educative organizate de Cosiliul Local in perioada iunie-decembrie 2022 și alocării 
de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurarii acestor 
evenimente (comisiile nr. 1și 3) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind însușirea raportului de evaluare 
și numirea unei comisii de negociere directă pentru cumpărarea imobilului cladire, situat în 
satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 
și 2351, C.F. nr. 21585-C1 (comisiile nr. 1 și 2) 
 7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică a terenului   aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, în 
suprafaţa de 16,70 ha, situat in extravilanul satului Nedelea înscris in C.F. nr. 25522, identificat 
cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic (comisiile nr. 1și 2) 

8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea transmiterii dreptului 
de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33,  
lot nr. 79A, în suprafață de 980 mp, înscris în C.F. nr. 20976, numitei Leontescu Daniela-
Simona  (comisia nr. 2) 
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9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 50/2022 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani. (comisia nr. 2) 

10. 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 extraordinară 

de îndată din data de 16 mai 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 18 mai 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 

de îndată din data de 24 mai 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 

de îndată din data de 10 iunie 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la primul punct din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect 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 înscris la punctul doi din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
Doamna Viorica Băcanu: Sunt de acord cu aceste locuri de joacă și continuarea 

lucrărilor din zonă.Indicatorii tehico economici trebuiau aprobați înainte de declanșarea 
investiției.Nu putem vota un proiect de aprobare indicatori pe 15 iunie, când pe 18 iunie există 
termen de predare a investiției.Sunt pentru investiții, dar să se respecte legislația. 

Domnul Primar:Necesitatea și oportunitatea s-a stabilit odată cu aprobarea bugetului pe 
anul 2022.Investiția a fost atribuită în urma unei licitații.Proiectul tehnic a fost întocmit și acum 
o să-l supunem spre aprobare.Lucrările nu sunt finalizate. 

Doamna Viorica Băcanu: Sună foarte frumos.Dacă privim astfel, ce facem?Acestea nu 
sunt argumente.Lucrările sunt deja făcute.Un constructor nu începe o lucrare fără ordin de 
începere.A câștigat licitația, a trecut la treabă. 

Domnul Toma Marius:Am văzut proiectul pentru aceste parcuri.Trebuiesc urmărite 
lucrările ca să iasă un lucru bun pentru toată comunitatea.Să facem și iluminatul public. 

Domnul Viceprimar: Iluminatul este în proiectare. 
Doamna Nicoleta Preda: Am înțeles ce a spus doamna Băcanu și domnul Primar.Totuși 

este de preferat să se monitorizeze cu atenție lucrarea decât să ai toate hârtiile la dosar și în 
teren să fie ca la Sala de sport Nedelea. 

Domnul Primar:Puteți să faceți amendamente față de aceste lucrări. 
Domnul Toma Marius: Doamna Secretar, este legal acest proiect? 
Doamna Secretar general precizează că acest proiect a fost avizat pentru legalitate. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” 

(doamna Băcanu Viorica, doamna Rizea Valeria și domnul Ciobanu Nicolae) 
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Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul trei din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
Domnul Voicu Alexandru:Autobuzele electrice care vor fi achiziționate pentru transportul 

public tot aici se vor alimenta? 
Luați în calcul panouri fotovoltaice și pentru iluminatul stradal sau pentru instituții? 
Domnul Primar: Avem în vedere un parc fotovoltaic pentru iluminatul public, există un 

S.F. în lucru. 
Domnul Toma Marius:Există un interes deosebit din partea populației pentru aceste 

obiective. 
Domnul Voicu Alexandru:Aparatul de specialitate să facă documentația și să o ducă la 

bun sfârșit. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi”pentru” și 3 ”abțineri” 

(doamna Băcanu Viorica, doamna Rizea Valeria și domnul Ciobanu Nicolae). 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul patru din ordinea de zi, 

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

Domnul Primar prezintă modificările aduse proiectului de hotărâre față de cel transmis 
Consiliului local. 

Se înscriu la cuvânt: domnul Voicu Alexandru, domnul Toma Marius și domnul 
Brătășanu Cristian. 

Domnul Voicu Alexandru:Considerați legale modificările aduse de domnul Primar 
acestui proiect? 

Doamna Secretar general:Consider legale modificările aduse proiectului de hotărâre de 
către inițiator, o singură precizare legată de închirierea eurocontainerelor. 

Doamna Preda Nicoleta: După modificări nu este bine? 
Doamna Secretar general:Se propune un preț fără fundamentare, fără o evaluare, se 

încalcă prevederile Codului administrativ. 
Domnul Primar: Propunerile au avut la bază prețurile practicate de alte primării. 
Domnul Voicu Alexandru: Nu am știut că există un regulament cadru de funcționare a 

pieței. 
Doamna Secretar general: În regulament nu se vorbește  despre închiriere. 
Domnul Viceprimar: Propun un amendament: Să nu se subînchirieze spațiile 

închiriate.Taxa pentru lada frigorifică nu poate fi aceeași ca pentru un cântar, propun 7,5 lei/zi 
– 150 lei/lună. 

Doamna Viorica Băcanu: Piața există deja, dar noi azi votăm să o înființăm. 
Doamna Secretar general: Aprobăm regulamentul de funcționare a pieței. Avem o lege 

și un Regulament cadru de funcționare a piețelor 
Se supun la vot amendamentele domnului Viceprimar: 
- Tarabele și eurocontainerele să nu se poată subînchiria  - unanimitate de voturi 
- Taxa pentru lada frigorifică – 7,5 lei/zi – unanimitate de voturi 
Proiectul de hotărâre cu modificări este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

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

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul 
Primăriei. Avizele  Comisiilor de specialitate nr.1și 3 din cadrul Consiliului local sunt favorabile 
adoptării proiectului de hotărâre.  
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Domnul Primar precizează că prin acest proiect de hotărâre intenționează să cuprindă 
toate evenimentele care se vor mai derula până la sfârșitul anului, iar sumele se regăsesc în 
bugetul aprobat.În luna decembrie vom iniția un proiect de hotărâre pentru perioada 1 
ianuarie-31 mai. 

Se înscriu la cuvânt: doamna Pascu Adriana, domnul Toma Marius și domnul Brătășanu 
Cristian. 

Doamna Pascu Adriana prezintă propunerile pentru cele două comisii care vor fi 
constituite: 

Pentru comisia de sprijin propune următorii membri: Brătășanu Cristian, Voicu 
Alexandru, Toma Marius Spiridon Marius și Pascu Adriana-Simona. 

Pentru comisia de analiză propune următorii membri:doamna Preda Nicoleta, domnul 
Voicu Alexandru și domnul Spiridon Marius. 

Domnul Toma Marius: Ne bucură acest proiect.După pandemie am avut evenimente 
mai micuțe, dar era o tradiție cu ”Zilele comunei”. 

Domnul Primar: Zilele comunei sunt pentru întreaga comunitate.Am propus mai multe 
acțiuni: concursuri, competiții sportive, fii satului, competiții între sate. 

Dsoamna Preda Nicoleta:Veți face publice aceste activități?Dacă mai există propuneri 
din rândul oamenilor veți ține cont? 

Doamna Viorica Băcanu:Nu sunt împotriva evenimentului, însă ca să facem un 
amalgam de premii într-o singură hotărâre eu nu pot să votez așa ceva.Sunt de acord cu 
”Zilele comunei”, dar nu este foarte clar delimitat  cum se acordă premiile, pentru cine se vor 
da. 

Doamna Secretar general: Din punct de vedere legal, consider că acest proiect nu 
încalcă legislația incidentă.Dacă s-a strecurat o eroare sau o neânțelegere, vă rog să 
precizați.Dacă nu este trecută în preambul legea educației, asta nu înseamnă că nu o vom 
respecta. 

Doamna Preda Nicoleta: Am discutat în comisie despre aceste premieri.Trebuie să 
respectăm legislația, să nu avem probleme cu încălcarea legii.Pentru participarea la o 
competiție națională/internațională organizată sub girul Ministerului Educației,a Inspectoratelor 
Școlare Județene,  un copil a muncit foarte mult.Să ajungă la faza pe țară a unei olimpiade 
înseamnă că acel copil a fost cel mai bun din județ și merită premiat.În ceea ce privește  
mediul artistic și sportiv nu este aceeași situație. 

Domnul Primar: În cuprinsul proiectului de hotărâre sunt reglementate aceste situații. 
Domnul Voicu Alexandru: Trebuie ținută o legătură strânsă la nivelul comunei: cu 

Căminul cultural pentru activitățile culturale, iar pentru competițiile sportive avem Clubul 
sportiv. 

Domnul Viceprimar propune un amendament: premiile pentru rezultate la olimpiadele 
naționale să fie 300 de lei, iar pentru internaționale 500 de lei. 

Președintele de ședință propune o pauză de cinci minute. 
După reluarea lucrărilor ședinței doamna Preda Nicoleta, propune un amendament la 

art. 6.3: se completează ”organizate și recunoscute de Ministerul Educației”.Premiul de 
participare la nivel național 300 lei și la internaționale 500 de lei. 

Domnul Voicu Alexandru:Pentru elevul anului și profesorul anului, aceștia vor fi 
desemnați de Consiliile profesorale și Consiliile de administrație și prezentate de directorii 
școlilor. 

Doamna Viorica Băcanu propune  amendamente: 
- ”Premiul pentru elevul anului  va fi acordat la propunerea directorilor școlilor, având la 

bază analiza în Consiliul profesoral și în Consiliul de adminstrație, care vor stabili proriile 
criterii.” 

-La punctul 6.4 se elimină premiul de participare la etapa națională și internațională și 
se completează cu sintagma ”organizate și recunoscute de ministerele de resort, în anul în 
curs. 
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- pentru rezultatele obținute după data de 1 iulie, cererile vor fi analizate și soluționate în 
termen de 30 de zile de la data depunerii. 

Amendamentele sunt adoptate cu unanimitate de voturi. 
Se supune la vot componența Comitetului de sprijin, formată din următorii membri: 

domnul Brătășanu Cristian, domnul Voicu Alexandru, domnul Toma Marius, domnul Spiridon 
Marius și doamna Pascu Adriana Simona.Fiecare membru este votat cu unanimtate de voturi. 

Se supune la vot componența Comisiei de analiză a cererilor, formată din următorii 
membri:doamna Preda Nicoleta, domnul Voicu Alexandru și domnul Spiridon Marius. Fiecare 
membru este votat cu unanimtate de voturi. 

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

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. Avizul Comisiei nr. 2 este 
nefavorabil. 

Președintele de ședință solicită propuneri pentru membri în comisia de negociere. 
Domnul Viceprimar propune: 
- Doamna Preda Nicoleta – nu este de acord 
- Doamna Pascu Adriana-Simona 
- Doamna Băcanu Viorica – nu este de acord 
- Domnul Spiridon Marius 
Pentru supleanți sunt propuși domnii Toma Marius și Ungureanu Dorinel. 
Fiecare membru este votat cu unanimitate de voturi.Comisia va fi formată din 2 

consilieri locali și 3 funcționari din aparatul de specialitate al primarului care vor fi numiți prin 
dispoziție. 

Domnul Spiridon Marius, propune un amendament la art. 2:Prețul de negociere nu va 
putea depăși suma de 50.000 lei. 

Amendamentul este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”(doamna Rizea Valeria, 
doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae). 

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

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul șapte din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. Avizul Comisiei nr. 2 este 
nefavorabil. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Înțeleg că este vorba despre islazul de la Nedelea spre 
Florești.Este prezent și președintele asociației ARITAURUS, întreb cum se va pășuna printre 
panourile fotovoltaice? 

Domnul Primar:În Ordonanța de Urgență a Guvernului este prevăzut că panourile 
fotovoltaice se pot amplasa pe terenuri cu destinația pășune, la o înălțime care să permită 
pășunatul pentru animale.Investiția propusă este benefică pentru comună, iar terenul va 
rămâne în continuare ca pășune, fără a i se schimba destinația. 

Doamna Pascu Adriana-Simona se retrage de la lucrările ședinței deoarece trebuie să 
meargă la serviciu. 

Doamna Băcanu Viorica:Cine a făcut acest studiu de oportunitate? 
Doamna Secretar general:Compartimentul Investiții. 
Doamna Băcanu Viorica: noi nu avem niciun beneficiu.Cât este subvenția de la APIA 

atât este și redevența la concesiune.Animalele care pășunează în zona de protecție a 
parcurilor fotovoltaice vor mai fi bio? Din inslaz, 40 de ha sunt terenuri neproductive, această 
suprafață a fost fertilizată de crescători, au beneficiat de sprijin APIA pentru ea.Nu văd oportun 
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și necesar ca o societate să concesioneze 17 ha din pășune, fără a avea comuna vreun 
beneficiu.Nu sunt termene, nu sunt condiții, nu voi vota niciodată acest proiect. 

Domnul Primar:Acum câțiva ani cum ați votat? 
Doamna Băcanu Viorica:Când s-a aprobat concesiunea pentru Costin Vlaicu, suprafața 

era licitată de la ANRM.Eu votez acolo unde este legal.Autorizația de construire ați semnat-o 
pentru că era legală. 

Domnul Toma Marius: Ar fi benefic pentru localitate ca o parte din energia verde să vină 
către comunitate.Să facem un parteneriat, nu doar impozite și taxe. 

Domnul Viceprimar :Ceea ce a spus domnul Toma doream să spun și eu, dar aș mai 
adăuga ceva:la APIA sunt 40 de ha neeligibile, la Târgșor, pe malul Prahovei sunt 26 de ha. 

Domnul Primar: A fost o chestie de orientare.Prețul nu va rămâne așa, putem să 
propunem chiar și un parteneriat. 

Președintele de ședință propune ca proiectul să fie votat pe articole. 
Se votează art. 1 din proiectul de hotărâre, care este respins cu 9 ”abțineri”. 
Proiectul de hotărâre este respins cu 9 ”abțineri” din 9 consilieri prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul opt din ordinea de zi, 

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

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 1 

”abținere”(domnul Voicu Alexandru)  
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul nouă din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane 
din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local este 
nedecis. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 6 voturi ”pentru” și 3 

”abțineri”(doamna Băcanu Viorica, doamna Rizea Valeria și domnul Ciobanu Nicolae) din 9 
consilieri prezenți. 

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     

                Nicoleta PREDA                                                                Violeta-Neluţa PETCU 


