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

           încheiat astăzi 18.05. 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 Preda Nicoleta, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 143 /2022  și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre 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 31.12.2021, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului 
net aferent anului 2021, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 
și a raportului anual al Comitetului de Remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de 
Administrație pentru 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 încheierea exercițiului bugetar 
al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pe anul 2021(comisia nr. 1) 

3. Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind   aprobarea documentației 
tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”S.F. înființare after-school 
centru activități extrașcolare sau conexe din satul Stoenești” și aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru varianta nr. 2 – ”Înființare sala fitness în satul Stoenești, C.F. nr. 24754” 
(comisia nr. 1) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  trecerea din domeniului privat  
al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani a imobilului  
situat în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, 
C.F. nr. 24340 (comisia nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție”S.F. pentru 
amenajare bazin înot uz didactic la baza sportive Aricești” (comisia  nr.1) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”S.F. pentru 
construire centru de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” (comisia nr. 1) 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit 
doamnei Oană Loredana-Sorina, în vazaHotărârii Consiliului local al comunei Ariceștii 
Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului local nr. 11/2021 pentru construirea  unei 
locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu 
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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 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) 

9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind înlocuirea a doi membri din 
Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani(comisia nr. 3) 

10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea înființării serviciului 
social furnizat în comunitate ”Servicii de asistență comunitară” și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate:”Servicii de asistență 
comunitară”(comisia nr. 3) 

11. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Domnul Primar solicită ca înainte de dezbaterile ultimului punct din ordinea de zi să 

depună jurământul de consilier local domnul Spiridon Marius căruia i s-a validat mandatul de 
supleant pe lista consilierilor U.S.R. 

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

data de 20 aprilie 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
La ședință sunt  prezenți directorul și economistul Serviciului Public de Alimentare cu 

Apă Ariceștii Rahtivani SRL. 
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 hotărârii. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Aveți ceva noutăți referitoare la funcționarea Serviciului de 
Apă, că va veni sezonul cald și  va crește consumul, cum stăm cu furnizarea apei către 
populație? 

Domnul Popescu:Avem surse suficiente pentru toate locațiile. Dacă nu apar avarii 
debitul se asigură suficient. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi ”pentru” 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 
de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții publice, 
Investiții  din cadrul Primăriei.Avizul Comisiei de specialitate nr.1 este favorabil adoptării 
hotărârii. 

Proiectantul acestei lucrări prezintă informații suplimentare și precizează că nu sunt 
îndeplinite condițiile pentru înființare after-school. 

Doamna Rizea Valeria:La mansardă ce s-ar putea face? 
Domnul proiectant: Aparatură de fitness. 
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Domnul Ciobanu Nicolae:Cred că ar trebui să salutăm această inițiativă, așa ceva nu 
avem în zonă. 

Doamna Preda Nicoleta: Din acest moment, de la aprobarea studiului de fezabilitate, 
cât timp ar dura până la finalizare? 

Domnul Primar: Suntem la stadiul de aprobare SF, urmează contractarea lucrărilor, 
perioada de execuție, cam 1 an și jumătate.După finalizare va fi trecută în administrarea 
Clublui sportiv. 

Doamna Preda Nicoleta:Se pot accesa fonduri europene? 
Domnul Primar:la acest moment nu sunt deschise linii de finanțare. 
Doamna Rizea Valeria:Există cale de evacuare pentru situații de urgență? 
Domnul Proiectant:Am creat două ieșiri de urgență. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 1 

”abținere”(doamna Băcanu Viorica) 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție”S.F. pentru amenajare 
bazin înot uz didactic la baza sportive Aricești”, 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.  

Doamna Preda Nicoleta:Vă felicit că ați făcut public acest proiect în spațiul virtual. 
Domnul Primar:Am popularizat acest studiu de fezabilitate, și proiectantul acestei lucrări 

va prezenta informații suplimentare.Clădirea va fi dotată cu panouri fotovoltaice. 
Domnul Ciobanu Nicolae: Va fi necesar un flux mare de apă. 
Doamna Mihai Viorica:În ședința trecută s-a aprobat realizarea unui PUZ în această 

zonă.Avem PUZ-ul gata? 
Domnul Primar:Lucrările vor fi realizate pe grupe. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 1 

”abținere”(doamna Băcanu Viorica) 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”S.F. pentru construire 
centru de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova”,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.  

Proiectantul acestei lucrări prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect. 
Doamna Băcanu Viorica: Dacă suntem  în A.D.I. Managementul deșeurilor și avem 

contract cu ROSAL, putem face acest centru? 
Domnul Primar răspunde afirmativ. 
Doamna Preda Nicoleta:Consider că amplasamentul este destul de aproape față de 

casele oamenilor, cum ați optat pentru această zonă? 
Doamna Băcanu Viorica:În această zonă va fi și stația de epurare? 
Domnul Primar:Suntem în procedură avansată de a avea un PUZ modificat cu această 

funcțiune.Distanța este de 500 de metri față de zona de locuințe.Gunoiul va fi depus selectiv în 
containere. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Cred că suntem pe un drum bun.De-a lungul timpului am tot 
strâns la gunoaie și s-a plătit o grămadă de bani. 

Domnul Voicu Alexandru:Asigurăm oamenilor condițiile pentru o conduită normală, să 
nu ajungem la amenzi. 

Doamna Preda Nicoleta:V-ar conveni să aveți o asemenea platformă lângă casa 
dumneavoastră? 

Doamna Rizea Valeria:Oricum pe strada mea trec cu căruța și lasă gunoiul la 
întâmplare.Așa dacă este organizat poate se schimbă situația. 
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Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 9 voturi ”pentru” din 9 

consilieri prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniului privat  al 

comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani a imobilului  
situat în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, 
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. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect de hotărâre 
precizând că este vorba despre clădirea fostei primării, există posibilitatea finanțării prin PNRR 
și există posibilitatea ca ecest imobil să fie transformat într-o clinică. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 7 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 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 8 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 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 9 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Monitorizare 
proceduri administrative  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Se solicită propuneri pentru membri în Consiliul de Administrație. 
Domnul Viceprimar îl propune în locul domnului Pârâianu Eduard pe domnul Răducau 

Daniel, iar în locul domnului Stoica Nicolaie-Daniel pe domnul Toma Marius. 
Domnul Toma Marius: Sunt propus dar nu pot merge în Consiliul de Administrație. 
Domnul Viceprimar îl propune pe domnul Voicu Alexandru.  
Doamna Băcanu Viorica:Cine este domnul Răducanu Daniel, cine l-a recomandat? 
Domnul Primar:Este jucător de fotbal.Dacă doriți puteți să mai veniți cu alte propuneri. 
Domnul Ungureanu Dorinel îl propune pe domnul Paul Țigău, care a fost fotbalist. 
Președintele de ședință propune o pauză de 5 minute. 
După reluarea lucrărilor ședinței  se continuă dezbaterile: 
Doamna Băcanu Viorica: Cererea nu are un număr de înregistrare.Avem fotbaliști în 

comună.Propun să votăm pentru membrul din cadrul Consiliului local și în altă ședință să 
completăm. 

Doamna Preda Nicoleta:Împiedică funcționarea Clubului? 
Domnul Voicu Alexandru:Eu sunt pentru completarea consiliului acum. 
Doamna Băcanu Viorica:Domnul Pârâianu a fost plătit de Clubul sportiv ca și antrenor 

până acum? 
Domnul Primar: o să mă interesez. 
Președintele de ședință supune la vot fiecare membru propus: 
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Domnul Voicu Alexandru – unanimiate de voturi 
Domnul Răducanu Daniel-Constantin – 6 voturi ”pentru” 
Domnul Țigău Paul – 5 voturi ”pentru” 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 6 voturi ”pentru” și 3 

”abțineri”(domnul Ciobanu Nicolae, doamna Rizea Valeria și doamna Băcanu Viorica) 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 9 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență socială 
din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local este 
favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 9 voturi ”pentru” din 9 

consilieri prezenți. 
După prezentarea Sentinței Civile nr. 2681 din 06.04.2022 pronunțată de Judecătoria 

Ploiești în Dosar nr. 7425/281/2022, având ca obiect validarea mandatului de supleant al 
domnului Spiridon Marius, acesta depune jurământul. 

După depunerea jurământului, acesta este felicitate de colegi și de domnul Primar. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt domnul Voicu Alexandru și 

doamna Preda Nicoleta. 
Domnul Voicu Alexandru:Toaletele ecologice de la Căminul cultural Nedelea de la 

spațiile de joacă cine le verifică?Este jale acolo. 
Domnul Viceprimar:Luni au fost dezinfectate toate toaletele eologice din comună.Avem 

contract încheiat, aceste servicii vor fi effectuate cu regularitate. 
Domnul Voicu Alexandru: La capătul străzii Schelei, este o groapă protejată de o țeavă 

cu diametru mare.Am văzut că la grădiniță s-au montat schele, se reabilitează clădirea, dar 
pentru curte nu se face nimic.Nu seamănă a curte de grădiniță.Trebuie făcut și aici ceva. 

Doamna Pascu Adriana:Săptămâna trecută am discutat cu doamna director Graur, 
urmează să vină cu o propunere de amenajare cu tartan sau iarbă. 

Doamna Băcanu Viorica:Normal ar trebui să facem în toate satele.Ar trebui reanalizate 
S.F.-urile existente.S-au cheltuit niște bani atunci și 5 ani nu mai este voie să se facă alt S.F. 

Domnul Primar: O să le reluăm și să le prezentăm în ședință. 
Domnul Ungureanu Dorinel: Foarte mulți cetățeni mă întreabă dacă se mai organizează 

”Zilele comunei”. 
Domnul Primar: O să prezint spre adoptare un proiect de hotărâre pentru acest 

eveniment. 
Domnul Ciobanu Nicolae:S-a făcut ceva în legătură cu gara din Târgșoru Nou? 
Doamna Pascu Adriana:Domnul Vice, ați încheiat contract pentru asfaltare? 
Domnul Primar:Încă nu este semnat contractul. 
Doamna Preda Nicoleta:Cetățenii care au făcut analize în iarnă întreabă de rezultate, 

nu știu unde să se adreseze. 
Doamna Rizea Valeria:Fiecare pacient trebuie să se adreseze medicului de familie. 
Doamna Preda Nicoleta:Vă mulțumim pentru evenimentul organizat acum două 

săptămâni.Mă refer la concursul de biciclete.Mulțumesc celor care s-au implicat domnului 
Primar, domnului Viceprimar domnului Marius Toma,doamnei Pascu Adriana.Aștept propuneri 
pentru 1 iunie, să oferim ceva copiilor din comună. 

Domnul Primar aduce la cunoștință membrilor Consiliului local următoarele: 
- Avem o solicitare privind vânzarea unei suprafețe de teren din zona fostului sediu al 

firmei lui Tache, proprietarii ne-au notificat în acest sens.Este vorba despre o 
suprafață de 7 ha.Vă solicit un acord de principiu pentru întocmirea unui raport de 
evaluare. 

Doamna Băcanu Viorica:Despre terenul de la Bosie mai știți ceva? 
Domnul Primar:Suntem în discuții. 
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- Cetățenii care au concesionat teren  la Buda, mulți și-au achitat concesiunea, iar 
acum doresc să-l cumpere.Dacă sunteți de acord, vom demara procedura pentru 
evaluare. 

- Cabinetele medicale de la Stoenești și Aricești date în contract de comodat, au 
solicitat o dotare cu mobilier simplu, în principal scaune. 

- Referitor la piețe, va trebui să facem un regulament pentru funcționarea acestora, 
care va fi supus aprobării Consiliului local. 

Doamna Băcanu Viorica:La piețe, trebuie să ținem cont în primul rând de localnici. 
Domnul Voicu Alexandru:Referitor la ”Zilele comunei” sper că vom avea un program 

diversificat, pentru toate categoriile de vârstă. 
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 


