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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 16.11.2022  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 2 sunt prezenți telefonic 
(domnii Ciobanu Nicolae și Ungureanu Dorinel) și 9 sunt prezenți fizic, în sala de ședință. 

Domnul Toma Marius, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 363 /2022  și este legal constituită . 

Domnul Primar prezintă proiectul   ordinii de zi . 
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentatiei “ 

P.U.Z – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI REGLEMENTARE ZONA CENTRALA 
(Sstud = 2003 MP) - com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastral 21585 (tarla 
32, parcela Cc 2350; Cc 2351)” (comisia nr.2) 
           2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind “ P.U.Z – INTRODUCERE 
TEREN IN INTRAVILAN (S=8000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO – EDILITARE  SI ZONA 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE EPURARE SI 
PLATFORMA DEPOZITARE DESEURI INERTE NEPERICULOASE SI AMENAJARE DRUM 
ACCES (S.STUDIAT=15017 mp) - com. Ariceştii Rahtivani, satul Aricestii Rahtivani  
nr.cadastral 25199 (Tarla 51, Parcela Nns 296 ), De 131 (nr.cadastral 25392), Ds 654 (nr. 
cadastral 25127), De 111 (nr.cadastral 25756), Ds 561, De 133, zone de intalnire (1) si (2) din 
tarla 25, parcela Ps 106, Drum 2, Drum 3, DJ 144   (comisia nr. 2) 
           3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind Privind aprobarea 
documentatiei    << COMPLETARE RLU AFERENT    “ P.U.Z – RIDICARE RESTRICTIE DE 
CONSTRUIRE SI REGLEMENTARE ZONA CENTRALA  SI SUBZONA AMENAJARI 
SPORTIVE (Sstud = 19570 mp) - com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. cadastral 
24742 (tarla 32,  parcelele Cc 2348, Cc 2349, Cc 2352, A 2350/ 1), nr. cadastral 25155 (Ds 
2347), nr. cadastral 25145 (Ds 2799), nr. cadastral 25134 (Ds 2879) ” >> (comisia nr.2) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de aprobarea documentatiei “ P.U.Z – EXTINDERE 
INTRAVILAN (S=6000 mp) ZONA DOTĂRI TEHNICO – EDILITARE  PENTRU AMPLASARE 
STAŢIE DE EPURARE SI  AMENAJARE DRUM ACCES (S.stud = 12363 mp) - com. Ariceştii 
Rahtivani, satul Buda, nr.cadastral 25202 (Tarla 40, Parcela A 214 ); nr.cadastral 25203 (tarla 40, 
parcela A 214);  nr. cadastral 25001 (tarla 40, parcela A 214);  De 213 (nr. cadastral 25002), DJ 
101 I „ (comisia nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentatiei  
“PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S=1817 mp) ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 
4183 MP) DIN ZONA UNITAŢII INDUSTRIALE ȊN ZONA DOTǍRI TEHNICO-EDILITARE 
PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S. stud = 
12746 mp) - com. Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou, nr. cadastral 25197 (tarla 105, 
parcelele CC 540, A537), De 553 (nr. cadastral 25884), De 541, De 555” (comisia nr. 2 ) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea modificării 
Indicatorului economic valoare, pentru aceleași cantități de lucrări, privind obiectivul de 
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investiții ,,Proiectare și execuție parc de joaca in cartier de locuințe Târgșoru Nou” ca urmare a 
aplicării Ordonanţei de Urgenta nr. 47/2022(comisia nr. 1) 

7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind însuşirea Raportului de 
Evaluare pentru imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare 
CONCORDIA,  situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 
614, județul Prahova, CF 21275, în vederea achiziționării(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea Hotărârii Consiliului 
local Ariceștii Rahtivani nr. 83/2021 privind aprobarea taxelor de închiriere și a Regulamentului privind 
modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul comunei Ariceștii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile iulie, 
august, septembrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară 
activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 10. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 

Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, 
respectiv” asocierea  Comunei Ariceștii Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, 
Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, 
Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și constituirea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară   
”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local”. 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 27 octombrie  2022, care este adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(domnul 
Toma Marius, care nu a fost la ședință). 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris suplimentar pe 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 referitoare la acest proiect, precizând că 
nu sunt modificări la Statut, decât înscrierea numelui cenzorilor. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat 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 Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții.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. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 2 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții.Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la necesitatea aprobării 
acestui proiect. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
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 Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții.Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la necesitatea aprobării 
acestui proiect. 
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Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 4 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții.Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la necesitatea aprobării 
acestui proiect, precizând că în acest mod se îndreaptă o eroare din trecut. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 3 

”abțineri”(doamna Băcanu Viorica și domnii Ciobanu Nicolae și Șologon Costel-Cristian). 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 5 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții.Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la necesitatea aprobării 
acestui proiect. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul 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 
Compartimentul Tehnic, Achiziții Publice, Investiții.Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din 
cadrul Consiliului local este nefavorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect de hotărâre. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 6 voturi ”pentru” și 5 

”abțineri”(domnul Ciobanu Nicolae, doamna Rizea Valeria, doamna Băcanu Viorica, doamna 
Pascu Adriana-Simona și domnul Șologon Costel-Cristian) 

Domnul 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 
Compartimentul Tehnic, Achiziții Publice, Investiții.Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 
din cadrul Consiliului local sunt nefavorabile adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare și precizează oportunitatea acestei 
investiții. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Din punctul meu  de vedere este o oportunitate 
achiziția de terenuri, dar este un efort bugetar foarte mare în condițiile în care nu avem niciun 
proiect pe fonduri europene.Zona este înconjurată de balastiere, nu este bună pentru parc 
tematic, pentru școală și grădiniță nu este cazul, numărul copiilor este în scădere.Aceste 
obiective le-am putea avea în vedere pe cele 6 ha de lângă baza sportivă.Referitor la parcul 
pe care urmează să-l aprobăm la Stoenești, cu 1,5 milioane de euro forțăm prea mult nota, 
este mult  supraevaluat. 

Domnul Toma Marius:Ne dorim cât mai multe realizări pentru comună, am avut discuții, 
am văzut zona, este o suprafață de teren foarte mare, dar având zona Trestioreanu, ar trebui 
analizat, mai repede luăm un teren liber de sarcini. 

Doamna Băcanu Viorica:Consider că era necesară o dezbatere publică.Proiectele 
pentru canalizare și zona Trestioreanu, o să acopere întregul buget.Trebuie să vedem și ce 
intenții avem pentru viitor.Deocamdată nu e nimic palpabil.Ar fi trebuit o dezbatere publică. 

Domnul Spiridon Marius:Dacă ratăm acum această oportunitate, o să cumpărăm cu mai 
mult.Propun întâi să achiziționăm și după aceea să facem dezbatere publică pentru ce dorim 
să facem acolo. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Dezbaterea trebuia înainte.Trebuia să atragem fonduri 
europene și bugetul trebuia prezentat  pe măsura investițiilor făcute. 

Domnul Spiridon Marius:Dacă nu facem un efort acum, o să ne pară rău mai târziu. 
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Domnul Primar:Observ  preocupare pentru execuția bugetului, dar să știți că fiecare ban 
a fost cheltuit cu chibzuință.Pentru fonduri europene am depus proiecte, sunt în curs de 
soluționare.Referiror la consultarea cetățenilor, dumneavoastră sunteți reprezentanții 
cetățenilor.Avem datoria să privim și spre viitor.Sunt șanse mari pentru promovarea unor 
proiecte.Orice investitor vrea să vadă întâi terenul. Avem multe priecte în derulare, altele se 
pregătesc, dar nu ne aventurăm în cheltuieli pe care bugetul local nu le poate suporta.În 
Strategia de dezvoltare am propus proiecte pentru o perioadă de  7-10 ani. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Dacă am achiziționa acest teren am putea contracta un 
eventual împrumut? 

Domnul Primar:Nu accept asemenea propuneri.Vom cheltui în măsura posibilităților 
noastre. 

Domnul Voicu Alexandru:Am ascultat părerile colegilor din consiliu, cred că ar fi păcat 
să pierdem această oportunitate.Suntem o comună bogată, cu un buget pe măsură.Cunosc 
zona, acele clădiri au fost foarte bine întreținute, există sală de sport, diverse ateliere, 
alimentare cu apă și canalizare proprie. 

Doamna Preda Nicoleta:Sunt de acord cu doamna Băcanu, e important și punctul de 
vedere al oamenilor.Totuși era necesară o analiză justificativă  din partea serviciului 
financiar.Lumea ne întreabă despre canalizare.Dumneavoastră considerați că este un preț 
corect, dar îmi pare exagerat să-l cumpărăm la 20 euro/mp.Trebuie să gândim realist, sunt de 
acord cu domnul Voicu, dar nici să nu respectăm dorința cetățenilor nu este corect.Nu mă 
încălzește raportul  făcut de un expert.Nu am toate datele să lămuresc acest aspect. 

Domnul Primar:Sunt patru rapoarte de evaluare, puteți să le studiați, de asemenea se 
poate o vizită în teren, la fața locului. 

Doamna Preda Nicoleta:Doresc să știu dacă din punct de vedere juridic este posibil ca 
acest teren să nu poată fi înstrăinat din patrimoniul comunei, în cazul achiziționării. 

Doamna Pascu Adriana:Doresc să chiziționăm acest imobil, să nu dăm șansa 
dezvoltării unei noi balastiere. 

Domnul Spiridon Marius:Am stat de vorbă cu mai mulți cetățeni, care au întrebat ce se 
va face acolo, am spus că orice.Important este să-l cumpărăm și vedem după aceea ce putem 
face. 

Domnul Voicu Alexandru:Sunt mulți oameni cu bani, care vor să dezvolte o 
afacere.Sper să nu fim puși în situația ”dă Doamne gândul românului de pe urmă”. 

Domnul Cucu Mihăiță precizează:Consiliul local hotărăște dacă imobilul va fi inclus în 
domeniul public sau privat al comunei. 

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

Doamna Pascu Adriana-Simona propune pe domnii: Spiridon Marius, Voicu Alexandru 
și Toma Marius. 

Fiecare membru este votat cu unanimitate de voturi. 
Membri supleanți sunt propuși domnul Ungureanu Dorinel și doamna Pascu Adriana. 
Fiecare este votat cu unanimitate de voturi. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- 5 voturi ”pentru” 
- 6 ”abțineri”  
Proiectul de hotărâre a fost respins. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 8 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget Finanțe. Avizul 
Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local este nefavorabil adoptării proiectului 
de hotărâre. 

Domnul Voicu Alexandru:Care era tariful vechi?Vidanja a fost închiriată? 
Domnul Viceprimar:Tariful vechi este 150 lei.Vidanja nu a fost închiriată, este pentru 

apă. 
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Domnul Spiridon Marius:Prețul combustibilului a crescut foarte mult în ultimul timp, 
întreținerea este foarte scumpă, sunt firme care închiriază cu 300-350 lei/oră, deci creșterea 
prețului este justificată. 

Domnul Primar:Utilajele nu mai sunt noi, necesită des reparații.Reparația pentru buldo 
costă 25.000 lei, prețul combustibilului a crescut foarte mult. 

Doamna Băcanu Viorica:Să rămână prețul aprobat anul trecut.În trecut se închiria și cu 
jumătate de oră.Nu se îmbogățește comuna cu 30 de lei. 

Domnul Primar: Nu există câștig, dar să nu meargă utilajele în pierdere. 
Domnul Toma Marius:Viața s-a scumpit foarte mult, întreb dacă am putea să 

compensăm noi într-un fel creșterea de preț a combustibilului. 
Domnul Primar:Nu există câștig, dar să nu meargă utilajele în pierdere. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:Din câte îmi amintesc, am demarat înființarea unei 

societăți, iar locul acestor utilaje va fi acolo.Este normal ca aceste taxe de închiriere  să fie 
stabilite de Consiliul de Administrație al societății care se va înființa. 

Doamna Băcanu Viorica:Referitor la consumul utilajelor, de exemplu, la deszăpezit 
tractorul consuma 5%. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Noi am achiziționat aceste utilaje pentru a veni în 
sprijinul cetățenilor. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este respins cu 2 
voturi ”pentru” (domnii Brătășanu Cristian și Spiridon Marius) și 9 ”abțineri”. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 9 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget Finanțe. Avizul 
Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local este nefavorabil adoptării proiectului 
de hotărâre. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscrie la cuvânt doamna Băcanu Viorica. 
Doamna Băcanu Viorica:S-a scos pe SICAP lucrarea de proiectare executare piste 

biciclete.Prețurile sunt fără TVA, dar 15% din valoarea de executare pentru proiectare este o 
sumă enormă. 

Domnul Primar:La alte lucrări din perioada dumneavoastră era 80%.Este un deviz 
aprobat de Consiliul local, este o licitație și nu va fi neapărat această sumă.Pentru acest motiv 
este licitație. 

Doamna Băcanu Viorica:Am solicitat o situație cu cheltuielile Clubului sportiv și lista de 
investiții cu lucrările executate. 

Domnul Primar:Clubul sportiv a întocmit o situație, dar am dat-o să o refacă.La ședința 
viitoare va fi prezentată o situație pe fiecare investiție. 

Doamna Băcanu Viorica:În ședința trecută ați fost deranjat de clarificările solicitate.V-
am întrebat dacă s-au plătit servicii de consultanță pentru proiectele depuse pe fonduri 
europene.S-au plătit 58.910 până la septembrie.Ne mințiți sau ne ascundeți adevărul? 

Domnul Primar:La acel moment nu erau plătite . 
Doamna Băcanu Viorica:Nu dați dovadă de transparență.Dumneavoastră cereați copii 

după toate documentele.Am cerut public, pot face și cerere pe Legea 544.Ne întâlnim pe 
comisii, dar discutăm degeaba.Pe 15 iunie prin HCL 65 am aprobat indicatorii tehnico-
economici și s-a încheiat un act adițional pentru ajustare prețuri, fără a avea prevedere 
bugetară. 

Domnul Primar:Nu mai dezinformați.Dezinformați și ”Hoțul strigă hoții”. 
Doamna Băcanu Viorica:Veniți și solicitați aprobarea unor lucrări ilegale.Ați făcut plăți 

fără să aveți prevedere bugetară.Ordonanța s-a aprobat în aprilie.Ați făcut bulibășeli și acum 
veniți în fața Consiliului local pentru aprobare. 

Domnul Primar:A fost o licitație. 
Doamna Băcanu Viorica:Ați aprobat pe 15 iunie, când mai erau 3 zile din contract. 
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Domnul Primar:Aveți influență negativă asupra celorlalte persoane. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:Este foarte bine să facem o sală de fitnes, dar era mai 

bine să o facem lângă Baza sportivă.În loc să construim acel parc la Stoenești, mai bine îl 
amenajăm lângă Baza sportivă.La fostul club din Stoenești putem să amenajăm o cantină de 
ajutor social, să putem oferi o masă caldă.Conform Legii nr. 350, Consiliul local este 
responsabil pentru amenajarea teritoriului, și eu am reținut că s-au emis toate autorizațiile 
pentru zona Trestioreanu. 

Domnul Primar: Lucrările care au început sunt autorizate.La Sala de sport trebuia 
aprobat acest PUZ. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:La comisie nu s-a prezentat acel PUZ. 
Domnul Primar:Documentația a fost în dosar.Am propus o dezvoltare echilibrată pentru 

toate satele comunei.Problema este dacă nu avem teren disponibil, unde să construim? 
Doamna Preda Nicoleta:S-au mai aprobat proiecte pe fonduri europene? 
Domnul Primar: Pentru Primăria veche nu s-a obținut finanțare, nu a fost acceptată 

documentația pentru risc seismic.Avem depuse mai multe solicitări, și încă depunem la fiecare 
sesiune.Nu toate proiectele sunt eligibile. 

Doamna Preda Nicoleta: Aș vrea să existe mai multă transparență în privința 
personalului din Primărie.Poate într-o ședință viitoare o să ne prezentați și nouă personalul din 
instituție. 

Domnul Primar:În baza cărei legi faceți această solicitare? 
Doamna Preda Nicoleta:În calitate de consilier local și cetățean al comunei.Dorim să 

știm și noi ce realizări au salariații în funcție de fișa postului.Sunt cetățeni tratați 
necorespunzător de autorități. 

Domnul Primar:Vedeți bine că încep lucrurile să se miște.Cu cine doriți să lucrez?Dacă 
nu erau competenți, nu eram în situația asta.Sunt de 2 ani aici , am demarat lucrurile, începe 
să se vadă, nu înțeleg la ce vă referiți. 

Domnul Spiridon Marius:Dacă vor începe lucrările la canalizare, trebuie să avem în 
vedere ca transportul să fie dirijat pe bretele laterale, să amenajăm din timp. 

Domnul Primar:Am demarat pentru centura ocolitoare, s-a întocmit studiul de 
fezabilitate, avem în vedere o serie de treme de proiectare pe care o să le vedeți și 
dumneavoastră. 

Domnul jurist Auraș-Mihăiță Cucu face precizări în legătură cu aplicarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 47/2022.Explică modul de aplicare al Ordonanței de Urgență nr. 
47/2022, respectiv faptul că aparatul de specialitate a respectat întocmai prevederile acesteia , 
faptul că în conformitate cu aceste prevederi și solicitarea prestatorului exista obligația legală 
de a se încheia un act adițional. 

Doamna Băcanu Viorica:Indicatorii au fost aprobați la 15 iunie.Nu poți angaja credite 
fără prevedere bugetară.Dumneavoastră nu acceptați și alte păreri. 

Domnul Primar:O să avem o ședință strict pe investiții. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:Ne puteți anunța care este stadiul celorlalte proiecte? 
Domnul Primar:Este un volum foarte mare de lucru, unele sunt în întârziere.La 

urbanism avem un singur funcționar.Am avut concursuri, s-au prezentat și nu au luat. 
Domnul Toma Marius:Referitor la cadastrul general, sunt fixate etape? 
Domnul Primar:Deocamdată, lucrarea este în faza de publicitate.Sunt fonduri europene 

în proporție de 75%, pașii trebuiesc urmați la milimetru.Urmează sectorizarea și trecerea 
efectiv la măsurători.Cetățenii vor fi invitați la Primărie sau ne vom deplasa pentru compararea 
datelor cu cele deținute.Nu avem personal strict dedicat pentru această lucrare, care este 
foarte complexă. 

Domnul Toma Marius:Să ne întâlnim și cu personalul din departament, să discutăm 
despre proiectele care se vor implementa. 

Domnul Primar:Pe 1 Decembrie va avea loc un program artistic,cântece patriotice,  
depunere de coroane, și tradiționala fasole cu ciolan. 
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Doamna Pascu Adriana-Simona:Despre Sala de sport Nedelea ce ne puteți spune? 
Domnul Primar:S-au început lucrările pentru impermeabilizarea acoperișului, sunt găuri 

în izolație, pe la ferestre se infiltrează apa. 
Domnul Viceprimar: nu au fost amplasate aparatele de aer condiționat, nu este 

respectat nimic din ceea ce trebuia să fie. 
Doamna Pascu Adriana-Simona:Cum s-a făcut plata? 
Domnul Primar:Să întrebați și vechea conducere, pe doamna Viorica Băcanu care este 

aici de față. 
Doamna Băcanu Viorica:Plățile s-au făcut în baza situațiilor de lucrări.Când am vrut să 

obținem certificatul energetic, am descoperit ceea ce spuneți și dumneavoastră, le-am sesizat 
la acel moment.Întrebați pe doamna Zegheru de câte ori a fost notificat 
constructorul.Viceprimarul nu este ordonator de credite.Am avut specialiști care au urmărit 
aceste lucrări, a fost diriginte de șantier. 

Domnul Toma Marius:Faceți un raport cu cele constatate. 
Domnul Primar:S-a achitat 98% din lucrări și lucarea este praf. 
Domnul Toma Marius:Cine o să răspundă? 
Domnul Primar: În prezent suntem în proces cu constructorul. 
Domnul Spiridon Marius:Dacă s-au constatat nereguli, de ce s-a mai plătit?Am mai avut 

și experiența parcului de la Stoenești care a fost achitat integral și nu s-a făcut. 
Doamna Băcanu Viorica:Despre ce vorbiți?Este foarte ușor să aruncați cu noroi.Parcul 

a fost executat, dar finalizarea s-a făcut de executivul actual. 
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     
                  Marius TOMA                                                                Violeta-Neluţa PETCU 


