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

           încheiat astăzi 20.07. 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 10 consilieri, din 11 consilieri în funcție, din care 7 sunt prezenți fizic în 
sala de ședință și 3 on-line(domnul Ungureanu Dorinel, domnul Ciobanu Nicolae  și domnul 
Toma Marius).Absentează doamna Rizea Valeria. 

Doamna Preda Nicoleta, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 226 /2022  și este legal constituită . 

Domnul Primar propune modificarea  ordinei de zi în sensul că proiectul de la nr. 3 să 
fie discutat la nr. 2. 

Propunerea este aprobată cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri prezenți. 
Ordinea de zi  este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea contului de execuție 

bugetară pentru Trimestrul II al anului 2022(comisia nr.1) 
2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizarii in anul 2022 

a excedentului bugetului local (comisia nr. 1) 
3.Proiectul 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) 
 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  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(comisia nr. 1) 
 5. Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local Șologon Costel-Cristian privind 
aprobarea regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Aricestii 
Rahtivani (comisiile nr.2 și  3) 
 6. 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 a unor Hotărâri ale 
Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea  unor locuințe 
proprietate(comisia nr. 2) 
 7. 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) 
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 8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind însușirea raportului de evaluare 
și numirea unei comisii de negociere directă pentru cumpărarea imobilului cladire, situat în 
satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul                                                                     
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de 
ședință pentru perioada august - octombrie 2022(comisia nr. 2) 

10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile martie și 
aprilie  2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe 
raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 11. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 

Domnul Primar propune modificarea  ordinei de zi în sensul că proiectul de la nr. 3 să 
fie discutat la nr. 2. Propunerea este aprobată cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri prezenți. 

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

data de 28 iunie 2022, care este adoptat cu 9 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(doamna Băcanu 
Viorica). 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 
de îndată din data de 13 iulie 2022. 

Procesul verbal este aprobat 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 Serviciul Buget Finanțe  din cadrul 
Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” 

(doamna Băcanu Viorica și domnul Ciobanu Nicolae) din 10 consilieri prezenți. 
Domnul 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  din cadrul 
Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Viceprimar Cristian Brătășanu prezintă amendament la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului, în sensul adăugării unor noi obiective de investiție pe care le 
consideră necesare și oportune, astfel: 

- reamenajare teren minifotbal  sat Nedelea – 534.000 lei 
- achiziții instalații iluminat festiv – 110.000 lei 
- regenerare urbană și amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent DJ 140, 

zona pădurea Crâng Tei, comuna Ariceștii Rahtivani, sat Târgșoru Nou, faza SF – 
120.000 lei 

- suplimentarea bugetului Școlii gimnaziale Ariceștii Rahtivani pentru pictură 
exterioară grădinița Târgșoru Nou – 17.000 lei 

Obiectivele propuse  au fost fundamentate de compartimentul de specialitate. 
Domnul Șologon Costel-Cristian: Am depus la registratură câteva propuneri de obiective 

noi de investiție: 
- SF construire scenă – este oportună investiția, poate fi folosită și de clubul sportiv, și 

de căminele culturale pentru spectacole. Închiriem în fiecare an la zilele 
comunei.Dumneavoastră faceți referire la o scenă mobilă pe care nu știu unde o 
puteți amplasa. 

Domnul Primar:este o propunere foarte bună, care nu este de neglijat.Avem proiectul 
de  amenajare a bazei sportive, vom include și propunerile dvs. 

Doamna Băcanu Viorica:Sunt fundamentate amendamentele? Compartimentul de 
specialitate și-a dat avizul?De ce nu au fost prinse în prima parte?Nu sunt împotriva acestor 
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lucrări, însă nu sunt de acord cu maniera în care se votează sau se introduc în ședință.De ce 
nu au fost aduse la cunoștință mai devreme? 

Doamna Secretar general: Este un amendament pe care viceprimarul l-a făcut în timpul 
ședinței, este un drept al consilierului local.Nota de fundamentare semnată de compartimentul 
de specialitate este depusă astazi, nu de acum 7 zile cand ați fost convocați dar putem să vă 
dăm copii după aceasta. 

Doamna Băcanu Viorica: În regulamentul Consiliului local am fost de acord să votăm 
amendamente în timpul ședințelor. 

Doamna Preda Nicoleta:să ne explice vicele de ce se introduc în acest fel. 
Domnul Viceprimar: Astăzi am avut fundamentarea, astăzi am depus-o. 
Domnul Primar:Să votăm pe rând fiecare amendament și să discutăm la diverse. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:Este bună propunerea vicelui, și să completăm la baza 

Nedelea cu tot pachetul meu de propuneri. 
Doamna Secretar general: Nu pot fi modificate lucrările propuse de domnul viceprimar  

cu propunerile domunul Șologon întrucat acestea nu au nicio fundamentare.  
Se supun la vot amendamentele domnului Brătășanu Cristian: 
1) reamenajare teren minifotbal  sat Nedelea – 534.000 lei, este aprobat cu 9 voturi 

”pentru” și 1 ”abținere” – doamna Băcanu Viorica; 
2) achiziții instalații iluminat festiv – 110.000 lei, este aprobat cu 9 voturi ”pentru” și 1 

”abținere” – doamna Băcanu Viorica; 
3) regenerare urbană și amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent DJ 140, 

zona pădurea Crâng Tei, comuna Ariceștii Rahtivani, sat Târgșoru Nou, faza SF – 120.000 lei, 
este aprobat cu 9 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” – doamna Băcanu Viorica;  

4) suplimentarea bugetului Școlii gimnaziale Ariceștii Rahtivani pentru pictură exterioară 
grădinița Târgșoru Nou – 17.000 lei, este aprobat cu 10 voturi ”pentru”. 

Domnul Șologon Costel-Cristian renunță la amendamentul nr. 1  și propune al doilea 
amendament: S.F. modernizare teren sport Ariceștii Rahtivani cu balon, structură metalică, 
pentru desfășurarea orelor de sport iarna și organizarea unor festivități, în valoare de 25.000 
lei. 

Doamna Secretar general: orice propunere trebuie să fie fundamentată, nu avem 
fundamentarea de la dumneavoastra sau de la compartimentul de specialitate. 

Domnul Șologon Costel-Cristian: Am argumentat necesar și oportun, ținând cont de 
S.F.-urile din ulimii 2 ani. 

Doamna Secretar general: Valorile propuse pentru investiții trebuie sa aibă o bază. 
Dumneavoastră, în calitate de consilier local, vă puteați adresa compartimentului  de 
specialitate, pentru fundamentare, intr-un termen rezonabil. Nu am cum să avizez pentru 
legalitate. 

Domnul Primar: Este foarte bun proiectul. Propun să-l discutăm într-o ședință viitoare. 
Domnul Șologon Costel-Cristian: Ar fi trebuit ca aparatul de specialitate să facă 

fundamentare de luni până miercuri. 
Doamna Secretar general: Cand ati venit luni v-am explicat ce trebuia făcut. Ati vorbit si 

cu domnul primar si cu o parte din colegii dumneavoastră consilieri dar v-ați enervat și ati 
plecat de la discuții. Aparatul de specialitate vă poate ajuta dar trebuie să vă adresați intr – un 
termen rezonabil. Aceste amendamente nu pot să le le avizez pentru legalitate, dar ele pot fi 
supuse votului. 

Domnul Șologon Costel-Cristian retrage amendamentele. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 3 

”abțineri”(doamna Băcanu Viorica, domnul Ciobanu Nicolae și domnul Șologon Costel-
Cristian) 

Domnul 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  din cadrul 
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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 3 ”abțineri” 

(doamna Băcanu Viorica, domnul Ciobanu Nicolae și domnul Șologon Costel-Cristian). 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul patru 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.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare, precizând că au fost mici modificări de 
formă nu de  structură a statutului. 

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 5 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Monitorizare 
procedurii administrative  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre cu un amendament, și avizul 
comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvânt:domnul Ciobanu Nicolae, doamna Pascu Adriana și doamna Preda 
Nicoleta. 

Domnul Ciobanu Nicolae prezintă un amendament:”Titlul de cetățean de onoare să fie 
acordat numai cetățenilor cu domiciliul în comună”. 

Doamna Pascu Adriana: formulează un amendament la art. 3 din regulament, anume, 
să fie cetățean român. 

Domnul Șologon Costel-Cristian: Dacă o persoană care nu are cetățenie română, dar a 
contribuit la dezvoltarea comunei prin înființarea parcului industrial, a creat foarte multe locuri 
de muncă, nu poate primi acest titlu?Nu știu de ce trebuie să fie numai cetățeni români. 

Domnul Brătășanu Cristian:Acel domn inițiator de parc industrial a avut un PUZ pe care 
nu l-a respectat, a uitat să facă sensul giratoriu, iar firmele care au spații închiriate în parc îi 
aduc profit. 

Doamna Preda Nicoleta:Proiectul pentru acordarea titlului de cetățean de onoare este 
foarte bun, dar forma proiectului de hotărâre din punct de vedere gramatical, lingvistic, mod de 
redactare, lasă de dorit. 

Domnul Primar: Acest titlu se acordă în toate localitățile, iar regulamentul este destul de 
simplu. 

Doamna Secretar general:Dacă acest proiect va fi adoptat, regulamentul va fi corectat. 
Doamna Băcanu Viorica:Trebuia să faceți amendamente pentru aceste greșeli. 
Doamna Băcanu Viorica: Nu știu dacă proiectul a fost analizat la punct și virgulă.Ne 

cramponăm de greșeli gramaticale.Chiar vă credeți la școală?Nu trebuie să ne luați la mișto. 
Doamna Preda Nicoleta: Școala v-a lăsat traume adânci. 
Domnul Ciobanu Nicolae: Referitor la acest proiect, avem și noi destule valori. 
Se supune la vot amendamentul domnului Ciobanu Nicolae: 
- 4 voturi ”pentru”(dnul Ciobanu, dna Pascu, dna Băcanu și dnul Brătășanu) 
- 3 voturi ”împotrivă” (dnul Voicu, dnul Spiridon și dna Preda) 
- 3 ”abțineri” (dnul Ungureanu, dnul Toma, dnul Șologon) 
Amendamentul este respins. 
Se supune la vot amendamentul doamnei Pascu Adriana, care este adoptat cu 6 voturi 

”pentru” și 4 ”abțineri”(dnul Șologon, dnul Spiridon, dnul Voicu și dna Preda) 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 9 voturi ”pentru” și 1 

”abținere”. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul șase din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
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amenajarea teritoriului și disciplina în construcții  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 unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul șapte din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
amenajarea teritoriului și disciplina în construcții  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 unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul opt din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și  
Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții  din cadrul 
Primăriei. Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 sunt favorabile adoptării proiectului de 
hotărâre. Avizul  Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local este nefavorabil 
adoptării proiectului de hotărâre 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare, precizând că evaluatorul a depus unele 
amendamente la raportul de evaluare, rezultând în final valoarea de 76.000 lei.Există o clădire 
în plus.Valoarea în contabilitate este 110.000 lei.Puteți propune o altă sumă. 

Doamna Băcanu Viorica:Diferența de la 65.000 la 76.000 este acel canal?Negocierea a 
plecat de la 50.000 lei. 

Domnul Primar: Diferența de 11.000 lei este doar acel canal pentru reparații auto. 
Doamna Băcanu Viorica: În ședința de negociere  au cerut 75.000 lei. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:Terenul de la Trestioreanu a fost liber de sarcini când 

s-a achiziiționat, și nu pot să votez acest proiect. 
Doamna Secretar general: Nu este adevărat. Documentația arată că terenul nu era liber 

de sarcini la cumpărare. Clădirea este construită din anul 1996 si a fost achiziționat terenul în 
2013. Evaluarea s-a refăcut la depunerea sesizării de către vânzător. 

Domnul Primar:Această construcție împiedică dezvoltarea zonei Trestioreanu. 
Domnul Toma Marius:Consiliul local a aprobat în trecut prețul de 50.000 lei.Acum, dacă 

raportul de evaluare este 76.000 lei, propun suma de 60.000 lei. 
Doamna Pascu Adriana-Simona propune suma de 55.000 lei. 
Doamna Preda Nicoleta:Problema trebuie soluționată.Nu sunt de acord să integrăm 

clădirea în acel proiect, ar trebui demolată.Este oportun și necesar să rezolvăm această 
problemă.Propun să începem negocierea de la 65.000 lei. 

Se supun la vot amendamentele formulate: 
Amendamentul domnului Toma Marius - 60.000 lei: două voturi ”pentru”, 6 

”abțineri”(Ciobanu Nicolae,Băcanu Viorica, Șologon Costel-Cristian, Brătășanu Cristian, Pascu 
Adriana-Simona,Ungureanu Dorinel) și 1 vot ”împotrivă”(Preda Nicoleta). 

Amendamentul dnei Pascu Adriana-Simona – 55.000 lei: 7 voturi ”pentru”  și 3 ”abțineri” 
(Ciobanu Nicolae, Șologon Costel-Cristian și Preda Nicoleta).Amendamentul este aprobat. 

Pentru membri în comisia de negociere sunt propuși doamna Pascu Adriana-Simona și 
domnul Voicu Alexandru, iar ca membri supleanți domnul Toma Marius și dnul Ungureanu 
Dorinel. 

Fiecare membru este votat individual, cu 9 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(dnul Ciobanu 
Nicolae). 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 7 voturi ”pentru” și 3 
”abțineri”(Ciobanu Nicolae, Băcanu Viorica, Șologon Costel-Cristian) 

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 
procedurii administrative  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre . 
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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 10 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 unanimitate de voturi. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: domnul Ungureanu Dorinel, 

domnul Șologon Costel-Cristian, domnul Toma Marius, domnul Voicu Alexandru și doamna 
Pascu Adriana. 

Domnul Ungureanu Dorinel:Când încep lucrările în zona Trestioreanu? 
Domnul Primar:Săptămâna aceasta avem proiectul tehnic și autorizația de construire cu 

avizul Consiliului Județean.În august încep lucrările. 
Domnul Șologon Costel-Cristian: să se asigure apă rece pentru muncitori și pentru 

personalul din primărie.La intersecția Nedelea spre Filipeștii de Târg este o groapă, de 
asemenea pe drumul schelei în zona panourilor către parcul industrial este o porțiune de drum 
deteriorat.Să prezentați pe site-ul comunei stadiul lucrărilor de investiții precum și obiectivele 
de investiții. 

Domnul Toma Marius:Care este evoluția proiectelor de investiții pentru, apă, gaze, 
iluminat.Urmează ”zilele comunei”; având în vedere pandemia ar trebui făcute mențiuni cum 
se vor desfășura activitățile. 

Domnul Primar: într-o ședință viitoare vom prezenta situația lucrărilor de investiții din 
prima jumătate a anului. 

Domnul Viceprimar:Referitor la asfaltare, am marcat străzile propuse pentru reabilitare 
din Târgșoru Nou și Stoenești, deja se lucrează.Urmează Ariceștii Rahtivani și Nedelea. 

Domnul Primar: Referitor la ”Zilele comunei”, comisia de analiză își desfășoară 
activitatea.Comercianții vor fi delimitați, se vor amenaja parcări, se vor amplasa semne de 
acces. 

Domnul Șologon Costel Cristian:Se va asigura transport pentru cetățenii din celelalte 
sate? 

Domnul Primar: Da, se va asigura. 
Domnul Voicu Alexandru: Domnul Primar să comunice cu cetățenii în legătură cu 

obiectivele de investiție, iar domnul Viceprimar să nu uite de aspectul curții grădiniței din 
Ariceștii Rahtivani. 

Doamna Pascu Adriana-Simona: cetățenii solicită  domnului Primar ședințe în sate. 
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 


