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

           încheiat astăzi 20.04. 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, din care 6 consilieri sunt prezenți 
fizic în sala de ședință și 3 consilieri on line(doamna Pascu Adriana-Simona, doamna Preda 
Nicoleta și domnul Ungureanu Dorinel) 

Doamna Rizea Valeria, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 121 /2022  și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare 

cu apă potabilă prestate de 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 aprobarea contului de execuție 
bugetară pentru trimestrul I al anului 2022(comisia nr. 1) 

3. Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind  aprobarea  închirierii  prin 
atribuire  directă  către OMV PETROM S.A. a terenului în suprafață de 917 mp din suprafața 
totală de 35.000 mp, C.F. nr. 22253, aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii 
Rahtivani(comisia nr. 2) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  trecerea din domeniului public 
al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului 
situat în extravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T47, A284, C.F. nr. 
25254 (comisia nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentației 
tehnice și a devizului general pentru lucrărilerămase de executat și lucrările necesare pentru 
punerea în funcțiune a obiectivului de investiție ”Execuție sală sport Școala Nedelea”(comisiile  
nr.1, 2 și 3) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Structurii 
organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 1 și 2) 

7. 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 ordinară din 

data de 6 aprilie 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
La ședință sunt  prezenți membrii Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L., directorul și economistul serviciului și domnul 
Iancu Gheorghe, seful Serviciului Poliție locală din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. 

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 



 

2 

 

publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării hotărârii. 

Domnul Popescu precizează că această creștere a prețului este justificată de creșterea 
prețului energiei electrice și a creșterii fondului de salarii, întrucât acum sunt 8 salariați, față de 
6 cât erau anul trecut.Dacă nu se aprobă ajustarea prețului energiei, la vară o să intrăm în 
incapacitate de plată, ceea ce va produce un disconfort major pentru populație. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”din  9 
consilieri prezenți (doamna Băcanu Viorica). 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 2 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.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 

2 ”abțineri”(doamna Băcanu Viorica 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 
Tehnic, Achiziții publice, Investiții  din cadrul Primăriei .Avizul Comisiei de specialitate nr.2 este 
favorabil adoptării hotărârii. 

Doamna Secretar general  precizează că este necesară o completare la art. 1 din 
proiectul de hotărâre cu durata contractului, care va fi de 2 ani și prețul chiriei care va fi de 4,5 
lei/mp/an. 

Supusă la vot, completarea este aprobată cu 6 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”(doamna 
Rizea Valeria, doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae) 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 6 voturi ”pentru” și 3 
”abțineri”(doamna Rizea Valeria, doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae) 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 4 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 nefavorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă un clip video cu proiectul care urmează a se realiza. 
Doamna Preda Nicoleta: Este un proiect deosebit, să faceți public filmulețul prezentat 

să vadă și cetățenii.Este foarte important să aplicăm pentru fonduri europene. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un 

număr de 7 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”(doamnele Rizea Valeria și Băcanu Viorica) 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 5 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.1, 2 și 3 din cadrul 
Consiliului local sunt favorabile adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu deficiențele constatate la 
acest obiectiv de investiție: instalația de încălzire nu a fost recepționată, deficiențele de la 
acoperiș permit infiltrarea apei provenite de la precipitații, aparatele de aer condiționat nu au 
fost montate, tavanul este deteriorat. Devizul a fost estimat la 300.000 lei, dar este posibil să 
fie mai mult, nu știu dacă va include toate cheltuielile, dar acest obiectiv trebuie finalizat.Ne 
vom adresa instanței de judecată pentru recuperarea sumelor datorate prin neexecutarea 
contractului. 

Domnul Toma Marius: Așteptăm de foarte multă vreme acest fapt. Am înțeles că nu sunt 
aparatele de aer condiționat, dar oare vor face față? Putem să îmbunătățim situația, să găsim 
soluții mai eficiente, dacă tot facem un lucru să fie de calitate. 

Doamna Pascu Adriana-Simona:Vă mulțumesc că ați dat curs acestei lucrări.Am fost 
prezentă la sala de sport, aceasta arată într-un mare hal, să dăm drumul la lucrări cât mai 
curând. 
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Domnul Voicu Alexandru: Am sesizat de la începutul lucrărilor, de la fundație, când se 
turna betonul îl băteau cu un par ca acum 50 de ani. Lipsa dirigintelui de șantier care să 
urmărească lucrările și-a spus cuvântul.Am o sugestie, să se înceapă totuși cu acoperișul, să 
mai salvăm câte ceva din investiție.Acum, indiferent cât costă, trebuie finalizată și dată în 
folosință. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 6 din ordinea de zi, referatul 

de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane  din cadrul 
Primăriei. Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2  din cadrul Consiliului local sunt 
favorabile adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect de hotărâre: 
a fost desființat Compartimentul Audit, deoarece nu s-a ocupat, deși au fost organizate mai 
multe concursuri. Acest post  s-a atribuit pentru Compartimentul Registru agricol; de 
asemenea, la cultură, am considerat că un singur post este de ajuns. Postul de consilier 
viceprimar devenit vacant s-a îndreptat către Compartimentul Achiziții publice și investiții. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 6 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” 
(doamna Rizea Valeria, doamna Băcanu Viorica șu domnul Ciobanu Nicolae). 

La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt domnul Ciobanu Nicolae și 
domnul Toma Marius. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Ce ne puteți spune despre rețeaua de iluminat stradal din 
cartierul nou de locuințe din Târgșoru Nou? 

Domnul Toma Marius: Aceeași întrebare doream să o adresez și eu, dar pentru satul 
Stoenești. 

Domnul Primar: Acest proiect este în faza de licitație. După obținerea documentației 
tehnice și a autorizației de construire se trece la executare. 

Domnul Ciobanu Nicolae: La Târgșoru Nou, este o stradă pe care nu toți cetățenii au 
lăsat  distanța de 1,2 m de la drum pentru utilități. 

Domnul Toma Marius:Există limită impusă de lege? 
Domnul Primar: Unii au înțeles, alții nu au înțeles, la toate autorizațiile emise există un 

acord pentru asigurarea utilităților. 
Domnul Ciobanu Nicolae: Referitor la imobilele lăsate în paragină pe care  moștenitorii 

nu le doresc, există o lege prin care să poată intra în posesia statului? 
Domnul Primar: Proprietățile neîngrijite pot fi impozitate de 3 până la 5 ori.Proprietarii 

trebuie să-și ecologizeze și să-și întrețină imobilele.Există și cazuri în care moștenitorii nu se 
înțeleg între ei sau cazuri în care moștenitorii sunt plecați din localitate. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Adresez felicitări domnului Iancu pentru intervențiile  
avute.Oamenii au început să înțeleagă că trebuie păstrată curățenia.Pe strada Ferdinand și pe 
strada Averescu sunt gropi în asfalt. 

Domnul Viceprimar:Vor fi asfaltate în curând. 
Domnul Toma Marius: În zona parcului de la gară s-a asfaltat, dar a rămas destul de 

urât. 
Domnul Viceprimar:Nimeni nu are răbdare cu aceste lucrări.Datorită lipsei tasării 

corespunzătoare, terenul se lasă.Dar acum va funcționa ca un relantisor. 
Domnul Toma Marius:Referitor la iluminat, trebuie să urgentăm puțin, la Stoenești este 

mai puțin complicat decât la Târgșoru Nou. 
Referitor la ecologizare, în apropiere de REMAT, se împrăștie resturi de hârtii, pungi sau 

alte deșeuri care strică aspectul zonei. 
Domnul Primar: Am avut această discuție cu reprezentanții firmei. 
Domnul Toma Marius: Salut demersurile pentru ecologizare. 
Domnul Primar:Probleme sunt pe cursul Leaotului, unii cetățeni și-au extins proprietatea 

până în apropierea cursului Leaotului, ceea ce îngreunează accesul.Nu este lucru mare ca 
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fiecare proprietar să curețe un șanț, să nu se mai inunde unele zone și în altele să nu ajungă 
apa. 

Domnul Viceprimar:Au fost anunțați toți cetățenii din Stoenești să curețe Leaotul în 
dreptul proprietății lor. 

Domnul Voicu Alexandru:Apreciez cum s-a desfășurat activitatea pe drumul către 
Stoenești.Există totuși un minus, au rămas niște resturi vegetale, să le ia și pe acelea, că 
strică tot aspectul. 

Domnul Viceprimar:Încă nu s-a finalizat lucrarea. 
Domnul Ciobanu Nicolae: s-a făcut igienizare și în zona gării din Târgșoru Nou.Ar trebui 

ca toți cetățenii să respecte acest lucru și am rugămintea dacă se poate monta o cameră. 
Domnul Iancu Gheorghe:O să montăm . 
Domnul Primar:Ar trebui aplicate amenzi maximale pentru cei care aruncă gunoiul.Anul 

trecut au participat și copii și elevi și alții își bat joc. 
Domnul Viceprimar:Încă avem probleme cu gunoiul.La Târgșor  am găsit saci aruncați 

și pe cei care au aruncat i-am găsit spre Strejnicu la grătar. 
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     

                Valeria RIZEA                                                                Violeta-Neluţa PETCU 


