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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 16.03. 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 9 consilieri, din 9 consilieri în funcție. 

Doamna Pascu Adriana-Simona, președintele de ședință,  precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 98 /2022  și este legal constituită . 

Primarul comunei solicită suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, respectiv 
”Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stoica Nicolaie-
Daniel prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta” 

Propunerea este aprobată cu 8 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă”(doamna Preda 
Nicoleta). 

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

2022 a excedentului bugetului local(comisia nr. 1) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025 (comisia 
nr. 1) 

3. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu 8 voturi ”pentru”și 1 
vot ”împotrivă”(doamna Preda Nicoleta) din 9 consilieri prezenți. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 
data de 2 martie 2022. 

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
La ședință este prezent și domnul Iancu Gheorghe, seful Serviciului Poliție locală din 

cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani.  
Doamna Preda Nicoleta dorește să-i adreseze domnului Iancu o serie de întrebări 

despre problemele ridicate de către cetățeni cu privire la mijloacele de transport de mare tonaj 
care tranzitează comuna. 

Domnul Iancu Gheorghe: Poliția locală a luat măsuri pentru respectarea traseului 
ocolitor asigurat, am avut echipaje care au fost prezente permanent, s-a ajuns aproape de 
normalitate. Am schimbat programul colegilor, respectiv ora de intrare și ieșire din tură, pentru 
a se acoperi un interval mai mare de timp, inclusiv intrarea și ieșirea elevilor de la Școala 
Nedelea.  

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la primul punct 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 hotărârii. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect de hotărâre: 
Lista de investiții s-a modificat , s-a adăugat obiectivul creare parc fotovoltaic pe raza comunei 
Ariceștii Rahtivani pentru clădirile publice. 

Domnul Ciobanu Nicolae:La cap. 65.02 pct. 10 se regăsește obiectivul Expertizare și 
proiectare reabilitare fosta grădiniță Târgșoru Nou, dar într-o ședință trecută am aprobat 
proiectul de demolare. 
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Domnul Primar: Ați mai primit răspuns și data trecută când ați ridicat această problemă, 
obiectivul a fost prins anul trecut, dar expertiza a demonstrat că această clădire nu poate fi 
reabilitată. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un 
număr de 6 voturi ”pentru” ,  și 3 ”abțineri” (doamna Rizea Valeria, doamna Băcanu Viorica  și 
domnul Ciobanu Nicolae) din 9 consilieri prezenți. 

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 6 voturi ”pentru” și 

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

consilieri prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 3 din ordinea de zi, referatul 

constatator, referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit 
și Monitorizare proceduri administrative  din cadrul Primăriei. 

Domnul Primar mulțumește domnului Stoica Nicolaie-Daniel pentru activitatea 

desfășurată în cadrul Consiliului local. 
Doamna Preda Nicoleta: Nu știu cu ce să încep. M-a surprins în mod neplăcut  această 

situație, referitoare la demisia domnului Stoica. 
Domnul Toma Marius:Mulțumim domnului Stoica pentru întreaga activitate și sperăm să 

rămână în continuare alături de noi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” 

din 9 consilieri prezenți. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt domnul Ciobanu Nicolae și 

domnul Toma Marius. 

Domnul Ciobanu Nicolae:În ședința cu cetățenii din Târgșoru Nou au fost discuții pro și 
contra   referitor la  cei care vor să exploateze balast. Firma AB Explo are aviz de exploatare? 

Au si o autorizatie emisa, pentru ce este? 

Domnul Brătășanu Cristian:În tarlaua 92 există cerere pentru autorizație, iar în tarlaua 
98 nu are autorizație dar nici nu exploatează. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Dezbaterea din 26.11.2021 prinde și acea parcelă?Până 
acum, majoritatea celor care exploatează pe raza satului Târgșoru Nou au primit autorizație 
fără dezbatere publică. 

Doamna Secretar general: Daca va aduceti aminte, P.U.Z.-urile pentru balastiere au fost 

aprobate de Consiliul local iar autorizatiile de construire s-au eliberat in baza acestora. In 

cadrul acestor procedure si documentatii s-au facut si anunturi publice, dezbateri, dar 

cetatenii nu au fost interesati, ca acum. 

Domnul Toma Marius: Adică balastierele au fost aprobate de Consiliul local? 

Doamna Secretar general: Da, au fost aprobate puz-urile pentru balastiere. Acum nu 

mai este necesar să se faca puz pentru balastiere, s-a modificat legislatia. 

Domnul Toma Marius: In urma dezbaterii de la Târgsor, s-a transmis procesul-verbal la 

mediu si DSP? 

Doamna Preda Nicoleta:Cum e posibil  ca la o dezbatere publică reprezentanții DSP să 
nu vină, și nici cei de la mediu? 

Domnul viceprimar: A venit adresa de la DSP si este favorabilă exploatării. 
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Domnul Primar: Nu avem legislație  care să ne susțină si s-ă ne protejeze, au exclus si 

obligativitatea puz-ului. Și dacă am adoptat hotărârea cu restrictiile de exploatare, ati văzut că 

acei investitori, printre randuri, ne-au spus ca ei nu o consideră legală. Trebuie sa tinem cont 

si de interesul investitorilor dar si de cel al cetătenilor. 

Domnul Toma Marius: Noi cu ce rămânem în urma acestor exploatări? 

Domnul Ciobanu Nicolae: Firmele care exploatează își încheie activitatea și  lasă în 
urmă gropile. 

Domnul Toma Maius: Era o idee bună sa se umple gropile cu materialele rezultate de la 

constructiile de drumuri si totdată să se folosească si stratul fertil de la acele drumuri. 

Domnul Primar: La obținerea autorizației ar trebui să se impună o garanție . 
Domnul Toma Maius:Garanția constituită trebuie să fie consistentă, ca să nu se mai 

renunțe cu ușurință la aceasta.  
Domnul Primar: Când s-au dat avizele pentru exploatare, terenurile trebuiau aduse la 

cota zero, dar nimeni nu a respectat. 

Domnul Voicu Alexandru:Ei pot exploata și pot acoperi în același timp. 
Domnul Ciobanu Nicolae:V-am  rugat să găsiți  o cale să rezolvăm cu gropile din 

Târgșoru Nou, este periculos penru circulație. 
Domnul Viceprimar: În curând vom încheia un contract și vom repara drumurile din 

toată comuna. Ce a fost reparat de noi pe urgenta s-a degradat. 

Domnul Toma Marius: O știre de oportunitate: s-au achiziționat de către MAI laboratoare 

mobile pentru educația rutieră. Să solicităm oficial un astfel de laborator pentru Stoenești, 
care este o zonă foarte expusă. Să facem demersurile necesare.O altă problemă ridicată de 
cetățenii din Stoenești este cea legată de  numerele de casă, deoarece unii au întâmpinat 
probleme la schimbarea unor acte. 

Doamna Secretar general: Persoanele care au astfel de probleme să se adreseze 
Primăriei pentru a putea identifica ce fel de problema sis a gasim si solutia. 

Domnul Toma Marius: Sunt cetățeni din comuna Ariceștii Rahtivani, care sunt puși în 
posesie pe raza comunei Florești. Putem sa-I spijinim? Cum va fi cu cadastrul? 

Doamna Secretar general: Cărțile Funciare vor fi pe raza U.A.T. Florești.Nu influențează 
cu nimic dreptul de proprietate, cetățenii au dreptul de proprietate reconstituit de Comisia de 
fond funciar Ariceștii Rahtivani, iar punerea în posesie s-a efectuat pe raza comunei Florești, 
unde își plătesc și impozitele. Noi nu putem intervene dar daca au vreo problema este bine 

sa se adreseze primariei Floresti sa se rezolve acum. 

Domnul Ungureanu Dorinel:Referitor la zona Trestioreanu, mai merge lucrarea în 

continuare sau se stopează, avand in vedere cresterile de pret? 

Domnul Primar: Am avut solicitare de ajustare a prețurilor, dar legislația nu 
permite.Suntem la faza de obținere a avizelor pentru eliberarea autorizațiilor. 

Domnul Ungureanu Dorinel: Referitor la problema refugiaților ce ne puteți spune? 

Domnul Primar:Până la acest moment nu am avut solicitări. Tinem permanent legatura 

cu Prefectura si Crucea Rosie. 

Doamna Preda Nicoleta: În comună sunt zone pentru adăpost? 

Domnul Viceprimar: Există două buncăre, unul la Primărie și unul la Complexul 
comercial. 

Doamna Preda Nicoleta:Populația este isterizată.Trebuie să facem ceva pe plan local 
pentru siguranța cetățenilor. 
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Domnul Primar: Nu se poate face nimic neautorizat, provizoriu. Spațiile trebuiesc 
ventilate corespunzător, trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru siguranta. 

Doamna Băcanu Viorica: La Primarie se pot adaposti 3-4 persoane, membrii CLSU care 

sa coordoreze activitatile, stiu. De vazut la fosta Primărie si cautate spatii in toate satele. 

Domnul Viceprimar: Nu este consolidată. Spațiile trebuiesc autorizate. 

Doamna Pascu Adriana-Simona: Când se montează din nou relantisoarele pentru 
reducerea vitezei? 

Domnul Viceprimar: Relantisoarele se pot monta doar la o anumită temperatură, peste 

15 grade, pentru a fi eficiente si de durata. In scurt timp vor fi montate. 

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 


