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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, 20  aprilie 2021  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 14 consilieri   din totalul de 15. Absentează dnul Dima Ionuț-
Cristian. 
 Președintele de ședință, dna Nicoleta-Daniela Borcescu precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.92 /2021 și este legal constituită . 
 Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, 
respectiv ”Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-
iulie 2021”. 
 Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 
prezenți 

Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1. 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 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 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 
Raportului de activitate al Consiliului de Administrație  pentru semestrul 2 al anului 2020 și 
aprobarea Raportului anual al Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul 
Consiliului de Administrație  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 cotelor normate 
ale pierderilor de apă  în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL (comisia nr. 1) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea  tarifelor pentru 
servicii conexe prestate către terți  de către  S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceștii Rahtivani S.R.L(comisia nr. 1) 
 5. Proiect de hotărâre  inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea  lucrărilor 
propuse a fi executate   din cota de dezvoltare a  S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceștii Rahtivani S.R.L (comisia nr. 1) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind   aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investitie : ”Studiu de fezabilitate  amenajare curți 
interioare școli și grădinițe” (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
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7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind organizarea reţelei de 
învăţământ preuniversitar de statdin comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-
2022(comisia nr. 1) 

8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea listei cuprinzând 
persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza 
Hotărârii Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și al unor hotărâri ale 
Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, pentru construirea unor 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 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) 
 10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind constituirea unui drept de 
superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru 
terenul apartinând domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii 
Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666,  în suprafață de 323 mp, înscris în C.F. nr. 
25019 și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea 
constituirii dreptului de superficie (comisia nr. 2) 

11.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind acordarea unui mandat 
special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii 
Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahova”   să aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la 
contractul nr. 1792  din 13.09.2016.(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind completarea Anexei nr. 1 la 
H.C.L. nr. 4/29.01.2020 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) 
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea modelului 
legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora (comisiile 
nr. 1, 2 și 3) 

14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind privind aprobarea contului 
de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2021 (comisia nr. 1) 

15.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizării în anul 
2021 a excedentului bugetului local (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimări 2022-
2024.(comisiile nr. 1, 2 și 3) 

17. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Ordinea de zi este aprobată cu  14 voturi ”pentru” din 14 consilieri  prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 31 martie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința  

extraordinară de îndată din data de 31 martie 2021. 
Procesul verbal este adoptat cu 13 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” (Dragomir Valentin). 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 1 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe  și 
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Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani.. Raportul  Comisiei de  specialitate 
nr. 1  din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții  din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este  favorabil  adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvânt: dnul Toma Marius, dna Mihai Viorica și dnul Ciobanu Nicolae. 
Dnul Toma Marius:Se solicită aprobarea  cotei de pierderi pentru anul 2020.Procentul 

este foarte mare.Doresc să știu dacă există un plan de diminuare a acestor pierderi. 
Dnul Popescu Ion-Viorel prezintă informații în legătură cu planul Serviciului de Apă 

pentru diminuarea pierderilor. 
Dnul Dragomir Valentin: Aveți pierderi, sau furturi? 
Dnul Popescu: Nu-mi permit să fac asemenea afirmații, până nu sunt dovedite. 
Dna Mihai Viorica: Am studiat proiectul de hotărâre și am verificat dacă avem 

competență de aprobare a acestor pierderi.Trebuiesc aprobate prin Consiliul de 
Administrație, raportul este adresat către Consiliul de Administrație.Propun ca proiectul să fie 
amânat și întors spre reanalizare, să vină și cu un plan de diminuare a pierderilor, și după 
aceea să votăm. 

Dna Secretar general face precizări referitoare la baza legală a proiectului de 
hotărâre.Consiliul de Administrație a analizat și a emis o decizie de  prin care s-a avizat cota 
de 25,21% corespunzătoare pierderilor de apă. .Așa cum rezultă și din raport, Autoritatea 
publică locală aprobă cotele normate ale pierderilor de apă cu respectarea SR 1343-1/2006. 

Dnul Ciobanu Nicolae:Înțeleg că se va contacta o firmă specializată pentru rezolvarea 
acesi situații.Pe viitor trebuie să luăm în considerație toți factorii. 

Dnul Popescu: Este o rețea foarte lungă, o să facem o analiză și vom lua măsurile 
care se impun. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Cât este de urgent acest proiect? 
Dna Pelivan Daniela: Este foarte urgent. 
Președintele de ședință supune la vot propunerea dnei Mihai de reanalizare a 

proiectului. 
Rezultatul votului este următorul: 
- 6 voturi ”pentru”( (dna Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna 

Rizea Valeria, dna Mihai Viorica, dnul Dragomir Valentin și dnul Toma Marius) 
- 3 ”abțineri”(dnul Voicu Alexandru, dnul Stoica Nicolaie-Daniel și dnul Ciobanu 

Nicolae) 
- 5 voturi ”împotrivă” ( dnul Brătășanu Cristian, dnul Ungureanu Dorinel, dna Pascu 

Adriana-Simona, dnul Rohat Gheorghe și dna Preda Nicoleta) 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri (dna 

Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna Rizea Valeria, dna Mihai Viorica, 
dnul Dragomir Valentin și dnul Ciobanu Nicolae) din 14 consilieri prezenți la ședință. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget-Finanțe și 
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Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 5 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul 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 
Investiții din cadrul Primăriei. Rapoartele Comisiilor   de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul 
Consiliului local   sunt nefavorabile adoptării hotărârii.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este respins cu 7 ”abțineri”(dna Borcescu 

Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna Rizea Valeria, dna Mihai Viorica, dnul 
Dragomir Valentin , dnul Ciobanu Nicolae și dnul Toma Marius) 7 voturi ”împotrivă”. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 7 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartiment Registratură, 
Relații publice, Monitorizare, Proceduri administrative din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   
de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvând: dna Preda Nicoleta, dnul Toma Marius, dna Rizea Valeria și dnul 
Dragomir Valentin. 

Dna Preda Nicoleta:Cred că sunt necesare câteva lămuriri.Singurul punct sensibil este 
legat de grădinița Buda.Sunt din ce în ce mai puțini copii.Într-o perioadă au frecventat numai 
2 copii.Ținând cont de responsabilitățile unui director de școală, ar trebui să găsim soluții. 
Cred că le-ar fi mai bine copiilor într-o unitate unde sunt mai mulți copii, s-ar integra altfel într-
o colectivitate. 

Dnul Toma Marius: Avem mai multe solicitări ale părinților din satul Stoenești, unde 
sunt 30 de copii la grădiniță și un singur educator, care este depășit de situație, ținând cont 
că sunt și copii cu probleme de sănătate. 

Dna Preda Nicoleta: Directorul de școală trebuie să aibă în vedere și să proună în 
Consiliul de Administrație înființarea unui post. 

Dnul Primar: Anul trecut a fost aceeași problemă.Dacă nu se îndeplinesc condițiile 
privind numărul de copii de la Buda, educatorul putem să-l redirecționăm către 
Stoenești.Este mai ușor să redirecționezi, decât să înființezi post nou. 

Dna Rizea Valeria: Din câte știu eu, numărul locuitorilor din satul Buda a crescut,  s-au 
mai născut și copii în Buda, eu consider că este necesară menținerea grădiniței de la Buda. 

Dnul Dragomir Valentin:O întrebare am, dacă rămân 3 sau 4 copii cu vârsta între 3 și 6 
ani, noi ca primărie trebuie să asigurăm transportul acestora la altă unitate de 
învățământ.Microbuzul pentru transport ar trebui dotat cu scaune speciale, cine răspunde 
pentru siguranța acestor copii?Copilul o să stea mai mult în stație și pe drum decât la 
grădiniță. 

Dna Secretar general precizează că proiectul de hotărâre este legal, având în vedere 
faptul că Inspectoratul Școlar a emis ”Avizul conform”. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 
prezenți. 

Dnul 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 și 
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Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului 
local  este favorabil adoptării hotărârii.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți. 
Dnul 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 și 
Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului 
local  este favorabil adoptării hotărârii.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 10 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului 
local  este nefavorabil  adoptării hotărârii.  

Dnul Primar prezintă informații suplimentare, precizând că este vorba despre terenul 
pe care este amplasată clădirea în care funcționează oficiul poștal și postul de poliție.Poșta 
are în proprietate clădirea, dar nu are niciun fel de act pentru teren, solicitarea fiind 
îndreptățită deoarece nu pot efectua eventuale investiții. 

Se înscriu la cuvânt: dnul Toma Marius, dnul Dragomir Valentin și dna Mihai Viorica. 
Dnul Toma Marius: Dânșii doresc superficia pe 25 de ani.Este cam mare durata, 

propun un amendament, dreptul de superficie să fie constituit pentru o durată de 5 ani. 
Dnul Dragomir Valentin: Propun închirierea terenului cu o sumă modică, pentru o 

perioadă de 4 ani. 
Dna Secretar general: Care este justificarea? 
Dnul Dragomir Valentin:Faptul că terenul este al nostru, iar clădirea este a lor, consider 

că închirierea este mai clară pentru noi. 
Dna Secretar general:În momentul când pe un teren există o construcție este normal 

să se acorde superficie.Propunerea dumneavoastră nu este argumentată legal sau economic 
sau în vreun fel.Înțeleg că dumneavoastră propuneți închirierea în locul superficiei și 
atât.Precizăm faptul că  este legal și pentru o perioadă de 5 ani, prețul nu suportă modificări. 

Dna Mihai Viorica: Dacă am fi avut acel raport de evaluare al expertului, am fi putut 
face o comparație, și chiar ar fi bine să facem un  contract de închiriere și să plătească 1 
euro pe metrul pătrat.Propun chirie pentru 5 ani, este mai corect, mai elegant. 

Dna Secretar general: Raportul de evaluare a fost pus la dispoziție la sediul instituției, 
dar nimeni nu l-a solicitat.S-a solicitat raport de evaluare pentru superficie și în raport  nu 
există comparație între închiriere și superficie.Poșta Română a solicitat un drept real.Clădirea 
are 88 mp și tot acolo funcționează și Postul de poliție, pe un teren de 323 mp. 

Dna Preda Nicoleta: Regimul anterior cum a fost? 
Dna Secretar general:În clădire a funcționat Oficiul poștal și telefoanele de foarte mult 

timp, și au o sentință civilă definitivă. Pentru teren s-a plătit taxă de folosință. 
Președintele de ședință supune la vot amendamentul formulat de dnul Toma Marius. 
Amendamentul este adoptat cu 12 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”(dnul Dragomir Valentin 

și dna Mihai Viorica) 
Se supune la vot amendamentul formulat de către dna Mihai Viorica: 
Amendamentul este respins cu 3 voturi ”pentru” (dna Rizea Valeria, dna Mihai Viorica 

și dnul Dragomir Valentin), 8 ”abțineri” și 3 voturi ”împotrivă” (dna Preda Nicoleta, dnul Toma 
Marius și dnul Vocu Alexandru). 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat. Acesta este adoptat 
cu 12 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” (dnul Dragomir Valentin și dna Mihai Viorica). 
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 Ținând cont de complexitatea proiectelor de hotărâre care mai sunt înscrise pe 
ordinea de zi, se ia o pauză. 
            Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 11 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartimentul Protecția 
mediului din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; Rapoartele Comisiilor   de 
specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului local   sunt nefavorabile adoptării hotărârii. 

Dnul Primar prezintă informații  în legătură cu acest proiect de hotărâre, precizând  că 
ROSAL are foarte multe probleme, vor să crească prețul atât pentru persoanele fizice cât și 
pentru persoanele juridice.Nu sunt încheiate contracte câte ar fi trebuit, ținând cont că sunt 
localități  unde sunt încheiate contracte în proporție de 100%. 

Se înscriu la cuvânt: dnul Ciobanu Nicolae, dnul Toma Marius, dna Mihai Viorica, dnul 
Stoica Nicolaie-Daniel și dnul Dragomir Valentin 

Dnul Ciobanu Nicolae:Este o problemă veche cu firma ROSAL.În loc să ceară 
creșterea taxelor ar trebui să finalizeze cu încheierea contractelor.Nu respectă nici colectarea 
deșeurilor,  nu s-au dat saci pentru colectare selectivă. 

Dnul Toma Marius:Au cerut majorare de preț, dar oamenii stau cu pubelele la poartă, 
întâi să-și respecte angajamentele, apoi să vină cu majorări. 

Dnul Primar: O să fim obligați să punem taxa de salubritate. 
Dna Mihai Viorica: Am fost singura comună care am pus baza de date la dispoziție , i-

am sprijinit și cu personal din cadrul Primăriei, dar contractele le-au încheiat cum au dorit, nu 
pentru numărul de persoane corect. 

Dnul Stoica Nicolaie-Daniel: Am cerut explicații  reprezentanților ROSAL despre 
colectarea selectivă.Nu au logistica necesară. Nu vin la timp  să ridice gunoiul colectat 
selectiv , au foarte multe localități și nu fac față. 

Dna Mnihai Viorica: Problema cu ROSAL este veche.Nu au distribuit tomberoane 
pentru toți cetățenii, nu ridică selectiv.În 2016, avea o rată descrescătoare, acum se solicită 
majorări.Majoritatea primarilor erau nemulțumiți, dar nu putem iesi din acest parteneriat. 

Dna Dumitru Mihaela:Nici la Târgșoru Nou nu se respectă programul, nu intră pe toate 
străduțele. 

Dnul Dragomir Valentin: La fiecare ședință reluăm problema gunoiului.Trebuiau la 
fiecare abonat să fie 3 tomberoane, să se colecteze selectiv. 

Dnul Brătășanu Cristian: Propun un amendament: Să împuternicim pe dnul Primar 
pentru a nu vota pentru semnarea actului aduțional care implică majorarea prețurilor. 

Supus la vot, amendamentul  este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 
prezenți. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre cu amendament   este adoptat cu 14 voturi ”pentru” 
din 14 consilieri prezenți. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 12 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartiment Resurse Umane 
din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local   este 
favorabil  adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvânt:dna Mihai Viorica și dna Preda Nicoleta. 
Dna Mihai Viorica: În ședința trecută am votat pentru administrator, acum pentru 

arhitect șef.Pentru acest salariu nu o să vină nimeni pentru funcția de arhitect șef care 
implică o responsabilitate foarte mare. 

Dna Secretar general : Salariul  nu poate depăși pe cel al viceprimarului și este cu 
aproximativ 100 de lei mai mic, la care se adaugă și norma de hrană. 

Dna Preda Nicoleta: Pentru că eu țin foarte mult la transparență, vă rog domnule 
primar, să ne spuneți care este situația cu angajările la acest moment. 

Dnul Primar: Angajările sunt publice, conform cu organigrama aprobată. 
Dna Secretar general: pe site-ul Primăriei, la pagina ”concursuri” este prezentat 

procesul de selecție, pe fiecare etapă: selecție dosare, probă scrisă și interviu. 
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Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 
prezenți. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 13 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartiment Resurse Umane 
din cadrul Primăriei. Rapoartele  Comisiilor   de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului 
local   sunt favorabile  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 14 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Dnul Primar precizează că bugetul a fost 1/12 din ce a fost anul trecut, valoare 

permisă de lege. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 15 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei. Rapoartele  Comisiilor   de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul 
Consiliului local   sunt favorabile  adoptării hotărârii.Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local este nefavorabil  adoptării hotărârii. 

Dnul Primar precizează că suma prezentată va suferi modificări, deoarece nu s-a 
adoptat proiectul de hotărâre pentru amenajarea curților școlilor și grădinițelor. 

Dna Mihai Viorica:Nu m-am opus proiectelor de dezvoltare a localității, însă procedura 
a fost defectuoasă..Consiliul local aprobă bugetul, executivul îl pune în aplicare.Pe site a fost 
publicată o listă, acum prezentați alta.Am obiecțiuni care își au rostul.Strategia care a fost 
aprobată în ședința trecută cu 102 euro/pagină, nu este în concordanță cu bugetul.Cartierul 
de locuințe pentru tineri nu a fost luat în considerare, oricum nu țineți cont de părerea 
noastră.Am încercat o discuție, dar nu ați ascultat explicațiile 

Dnul Primar face precizări în legătură cu lista de investiții.Sunt 5-6 modificări, cu valori 
mai mari sau mai mici și prezintă amendamentele propuse. 

Dna contabil Zegheru Camelia:Toate obiectivele au la bază note de fundamentare, 
documentații tehnico-economice, studii de piață, rapoarte de evaluare.Documentele sunt 
puse la dispoziția celor care vor să le studieze. 

Dna Mihai Viorica: Nu vreți să înțelegeți că este un proiect ilegal.Propiectul de pe site 
nu corespunde cu cel pe care l-am primit. 

Dna Secretar general: Nu ați înțeles rolul publicării pe site-ul Primăriei.Acest proiect de 
hotărâre a fost pus în dezbatere publică tocmai pentru a fi văzut de cetățeni și aceștia să 
aibă posibilitatea  să facă propuneri și sugestii, în funcție de ceea ce doresc să se realizeze 
în comună. Este normal și legal  să nu fie același.De asemenea, iinițiatorul poate să-și 
modifice proiectul, venind cu propuneri noi.Proiectul de hotărâre este legal. 

Dnul Dragomir Valentin: Domnul primar, ați trecut în listă că achiziționați terenul de la 
COFI COM.Acest teren este al nostru, nu avem cum să-l cumpărăm. 

Dnul Primar: Da, aveți dreptate, este o greșeală de redactare.Terenul este proprietatea 
noastră, și vrem să achiziționăm clădirea.Îndreptăm această eroare chiar acum. 

După un schimb de replici pe ton ridicat  legat de proiectul de hotărrâre, dnul Dragomir 
Valentin părăsește  lucrările ședinței Consiliului local. 

Dna Preda Nicoleta: Asistăm la un schimb de replici care nu duc nicăieri.Acum ne dați 
lecții despre investiții, dar despre sala de sport de la Școala Nedelea ce ne puteți spune? 
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Dnul Primar: Proiectele sunt voința cetățenilor, nu le-am scos din buzunar.Am solicitat 
oferte de la aceeași oameni cu care ați lucrat și dvs, numai că prețurile sunt mult mai mici 
față de ceea ce se practica în trecut.De ce oare? 

Dna Pascu Adriana-Simona: Am și eu o întrebare, referitor la parcul din Nedelea pe 
care voiam să-l amenajăm.Dacă știați că nu suntem proprietari pe teren de ce ați făcut 
investiții acolo? 

Dna Mihai Viorica: S-a făcut o împrejmuire și s-a făcut o poartă, care poate fi 
mutată.Tot ceea ce am amplasat acolo poate fi amplasat în altă locație.Au fost măsurători 
topo, trebuia introdus în domeniul public, dar activitatea din Primărie este foarte multă. 

Dna Secretar general: Este adevărat că este foarte multă muncă în Primărie, dar nu 
acesta este motivul.S-au introdus în domeniul public și s-au intabulat 298 mp.Pentru restul 
suprafeței nu au fost găsite documente de proprietate.Dar discuția este veche, o știți. 

Dnul Primar: Mărturisesc cu tristețe că au trecut  6 luni din mandat, nu am avut buget, 
pe partea de dezvoltare nu am putut face nimic în această perioadă.Este o listă de investiții  
agresivă, unele proiecte sunt cu bătaie lungă, puteți să dați viată acestor proiecte. 

Președintele de ședință supune la vot amendamentul formulat de inițiatorul proiectului 
de hotărâre. 

Amendamentul este adoptat cu 11 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri(dna Mihai Viorica și 
dnul Ciobanu Nicolae), din 13 consilieri prezenți. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”(dna 
Mihai Viorica, dna Rizea Valeria și dnul Ciobanu Nicolae) din 13 consilieri prezenți. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 16 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei. Rapoartele  Comisiilor   de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul 
Consiliului local   sunt favorabile  adoptării hotărârii.Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local este nefavorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”(dna 

Mihai Viorica, dna Rizea Valeria și dnul Ciobanu Nicolae). Din 13 consilieri prezenți. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 17 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartiment Registratură, 
Relații publice, Monitorizare, Proceduri administrative din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   
de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi ”pentru” din 13 consilieri 
prezenți la ședință. 

La ultimul punct din ordinea de zi, se înscriu la cuvânt: dnul Ciobanu Nicolae, dnul 
Stoica Nicolaie-Daniel, dna Preda Nicoleta, dnul Toma Marius și dnul Voicu Alexandru. 

Dnul Ciobanu Nicolae:Referitor la terenul de la Lazarof, care este situația conform 
titlului de proprietate , sau dacă există un plan, am dori să știm exact ceea ce se poate face 
pe acest teren.Se poate devia traseul  camioanelor care transportă balast pe marginea albiei 
râului Prahova? 

Dnul Primar: Va trebui să stabilim mai multe măsuri în consiliu, în ceea ce privește 
balastierele  și circulația camioanelor. 

Dna Secretar general: Referitor la terenul de la Lazarof, v-am mai explicat și în 
ședințele anterioare, are categoria de folosință pășune intravilan. Destinația acestuia se 
poate schimba prin autorizația de construire pentru obiectivul care se va edifica, cu avizul 
Direcției Agricole 

Dnul Stoica Nicolaie-Daniel: În legătură cu terenul de joacă de la Nedelea, nu s-ar 
putea lăsa deschis? De ce numai la Nedelea este închis? Ori le închidem pe toate, ori le 
lăsăm deschise pe toate.În stațiile de autobuz sunt lipite fel de fel de afișe, iar panourile sunt 
goale. 
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Dnul Viceprimar:Datorită faptului că suntem în pandemie se țin închise peste noapte, 
așa este legea, și oricum o să le închidem pe toate. 

Dna Preda Nicoleta: Ne-am respectat promisiunea de a fi urmăriți de cetățenii din 
comună.Este o formă de respect, chiar dacă nu ajungem la un consens.Ce s-a întâmplat 
reprezintă efortul conjugat al mai multor oameni, sigurul obiectiv fiind binele societății, al 
nostru al tuturor.Nimeni nu este perfect, dar să încercăm să fim mai buni.Cer scuze dacă am 
lezat pe cineva.În lista de investiții, am văzut înlocuire conductă apă sat Stoenești.Este vorba 
despre conducta din perioada 2008-2009? 

Dnul Primar: Nu este vorba despre conducte noi, în funcție de cerințe, sistemul de 
alimentare cu apă va fi modernizat și reabilitat. 

Dna Mihai Viorica: Ce se întâmplă  la terenul de la DN 72 despre care am mai 
discutat, a început să aducă balast.Are actele în regulă? S-a autorizat? 

Dnul Primar: A fost amendat, are termen de intrare în legalitate 1 an. 
Dna Mihai Viorica: Mai am o speță, pe drumul cu balastiera care se făcuse în câmp, 

parcă dnul Stroe îl chema, iese mașină după mașină cu noroi pe drumul județean. 
Dnul Primar:S-a amendat și s-a dispus  intrarea în legalitate. 
Dna Mihai Viorica: Să vedeți ce acorduri are, drumul are peste 8 metri lățime, în mod 

normal drumurile de exploatare au 3 metri lățime, el extrage în continuare balast de acolo. 
Dna Rizea Valeria:V-am rugat, dacă este posibil, dirigintele de șantier penru lucrările în 

derulare să fie invitat la ședință să fim informați despre situația lucrărilor, dacă au constatat 
deficiențe, dar nu a venit nomeni. O altă problemă este cea a câinilor fără stăpân care iarăși 
sunt foarte mulți și reprezintă un pericol. 

Dnul Primar: Referitor la câini, ieri i-a luat și astăzi au apărut alții. În legătură cu 
diriginții de șantier, majoritatea contrctelor sunt încheiate, contracte noi nu avem.Am încercat 
să finalizăm cu Sala de sport Nedelea, a venit constructorul să continue  câteva lucrări.Dnul 
Botoacă, dirigintele de șantier a promis că  o să vină în ședință. Mai este dnul Picioruș care a 
fost diriginte la rețeaua de apă, lucrare finalizată..Am încercat să recepționăm lucrările 
finalizate, dar nu toate corespund. 

Dnul Toma Marius: A fost o dezbatere publică pentru PUZ-ul pentru cele 7 ha, doresc 
să știu dacă ați delegat pe cineva din partea Primăriei. 

Dnul Primar: Au fost delegați dnul Mihai Cazan și dnul Cristian Brătășanu. 
Dna Preda Nicoleta: Propun ca dnul Toma Marius să ne reprezinte.Sunt oameni care 

au stat în ploaie și au strâns semnături. 
Dna Mihai Viorica: PUZ-ul va ajunge în Consiliul local spre aprobare.Anul trecut nu s-a 

aprobat, nu cred că se va aproba anul acesta. 
Dnul Voicu Alexandru:Îmi pare foarte rău și plec nemulțumit pentru faptul că nu reușim 

să păstrăm un minim de disciplină.Este multă răutate, încercăm să taxăm greșelile 
altora.Consider că ar trebui să încercăm să corectăm neînțelegerile.Suntem sub lupa 
electoratului, e bine că ne-au văzut, le-am oferit un teatru ieftin. 

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-Daniela BORCESCU                                               Violeta-Neluţa PETCU 

 
 


