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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, 24 februarie 2021,  în  şedinţa  ordinară  a Consiliului Local 

 al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 

         Secretarul comunei, efectuează prezenţa, rezultând că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 
un număr de 15 consilieri   din totalul de 15.  
 Președintele de ședință ales pentru o perioadă de trei luni, este dna Borcescu 
Nicoleta-Daniela. 

Dna Borcescu Nicoleta-Daniela precizează că ședința a fost convocată de Primarul 
comunei cu Dispoziția nr.29/2021 și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1 Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 

tehnico economici actualizați  la obiectiv  de investiție ”Amenajare zonă multifuncțională 
punct Trestioreanu, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici actualizați la obiectivele de investiție ”Proiectare și executie canalizare în 
satele Ariceștii Rahtivani-Nedelea,” ”Proiectare și executie canalizare în satele Târgșoru 
Nou-Stoenești” și ”Proiectare și executie canalizare în satul Buda” (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind schimbarea destinatiei 
clădirii ”Atelier școală Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.11, P. 
675, strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, in vederea folosirii pentru servicii medicale (comisia 
nr.2) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea structurii 
organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 1, 2 și 3). 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele propuse a l-i 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) 
 6.Proiect de hotărâre 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) 
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea prelungirii prin act 
aditional a contractului de comodat nr. 5426/19.03.2018  (comisiile nr. 1, 2 și 3)  

8.  Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Ordinea de zi este aprobată cu unanimtate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 27 ianuarie 2021. 
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Procesul verbal este aprobat cu un număr de 15 voturi ”pentru” din 15 consilieri 
prezenți. 

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 
Investiții din cadrul Primăriei.Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din cadrul 
Consiliului local   este nefavorabil  adoptării hotărârii. Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 3 
din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Dna Mihai Viorica prezintă motivația avizului nefavorabil al comisiei nr. 2, precizând că 
nu comentează devizele, ci procedura. 

Dnul Primar:Anumite legi se interpretează într-un fel, altele în alt fel.Am solicitat o 
opinie din partea proiectantului, o opinie autorizată să nu procedăm ca acum 7-8 luni când 
actualizarea s-a făcut din pix.Consider că este o opinie îndreptățită.S-a așteptat deja foarte 
mult, acestea sunt valori estimative.Dacă nu facem nimic și rămânem la paradigma 
obstrucționării  mai stăm nu știu cât timp.Valoarea reală va fi stabilită la licitație. 

Dna Mihai Viorica: Dacă discutăm politic, toată lumea și-a dorit să realizeze ceva. 
Dnul Primar:Consider că opinia proiectantului este mult mai autorizată să clarifice 

aceste aspecte. 
Dnul proiectant:Valoarea de 24 de milioane a fost dată tot de proiectant,  am ținut cont 

de ordonanța 114 și în funcție de  cursul valutar din perioada 2017-2021.Din punctul meu de 
vedere, piața va regla aceste valori.S-au mai făcut niște reglaje între neprevăzute și 
diverse.Acestea nu schimbă soluția proiectului, soluția este aceeași. 

Dnul Voicu Alexandru:Este legal ce urmează să votăm? 
Dnul Proiectant: Din punctul meu de vedere este legal și răspund conform legii pentru 

ceea ce semnez.La proiectul tehnic se va stabili valoarea avevărată. 
Dnul  Toma Marius: Pe parcursul investiției aceste valori se pot compensa. 
DnulProiectant:După licitație devizul se va reface . 
Dna contabil Zegheru Camelia:Acest proiect respectă condițiile legale și poate fi supus 

dezbaterii Consiliului local, este sustenabil, mi-am exprimat punctul de vedere și prin raport. 
Dnul Voicu Alexandru:Îmi cer scuze, dar consider că  de fiecare dată trebuie să avem 

avizul compartimentului de resort, nu să dăm drumul la proiecte fără să ne documentăm. 
Dnul Proiectant: N-am fi putut prezenta în fața dvs un deviz incorect. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu un număr de 8 voturi 

”pentru” și 7 ”abțineri”( dna Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria, 
dnul Dragomir Valentin, dnul Ciobanu Nicolae, dnul Dima Ionuț-Cristian și dna Dumitru 
Mihaela-Adina). 

Dnul Voicu Alexandru:Vin cu rugămintea să avem grijă la obținerea aprobărilor și 
avizelor, să nu rămânem cu lucrările nefinalizate, cum este cazul sălii de sport de la Nedelea. 

Dnul Primar: Aceste lucrări vor fi contractate în 2 faze, D.T.A.C. și A.C. Faza de 
execuție va fi după autorizare. 

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, cu un amendament. Raportul  Comisiei  de 
specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local   este nefavorabil  adoptării hotărârii. Raportul  
Comisiei  de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Dna Mihai Viorica: Argumentarea avizului nefavorabil este strict legată de procedura 
de aprobare.O parte din consilieri ne-am întâlnit aseară și din discuțiile cu dnul primar am 
înțeles că stația de epurare de la Ariceștii Rahtivani ar putea fi mutată de la fosta primărie. 

Dnul Primar: Detaliile vor fi analizate de proiectant la aprobarea proiectului tehnic. 
Dna Mihai Viorica:Sunt lucrări care nu se pot face cu schimbarea locației stației de 

epurare.Indicatorii nu sunt decât actualizați, au fost modificați. 
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Dnul Primar: În momentul când se actualizează, normal că se modifică valorile. 
Dna Mihai Viorica:Procedura nu este corectă. 
Dna Secretar general: Se modifică soluția? 
Dnul Toma Marius: S-a schimbat soluția? 
Dnul Proiectant: Soluția tehnică nu s-a schimbat.Am fi modificat soluția fără bani? Noi 

din momentul acesta am ieșit din cărți.Am întocmit S.F.-ul acum urmează întocmirea 
proiectului tehnic. 

Se supune la vot amendamentul formulat de Comisia nr. 1:” La momentul întocmirii 
proiectului tehnic, proiectantul să includă  în acesta și străzile cu locuințele edificate ulterior 
întocmirii Studiului de Fezabilitate”. 

Amendamentul este aprobat cu 8 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri”.( dna Borcescu 
Nicoleta-Daniela, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria, dnul Dragomir Valentin, dnul Ciobanu 
Nicolae, dnul Dima Ionuț-Cristian și dna Dumitru Mihaela-Adina). 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu  8 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri ”       
(dna Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria, dnul Dragomir 
Valentin, dnul Ciobanu Nicolae, dnul Dima Ionuț-Cristian și dna Dumitru Mihaela-Adina). 

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. 2 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 14 voturi ”pentru” și 1 

”abținere” (dnul Dragomir Valentin). 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane  
din cadrul Primăriei.Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local   este 
favorabil  adoptării hotărârii.Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local 
este favorabil cu amendamente, raportul Comisiei nr. 3 din cadrul Consiliului local este 
favorabil adoptării hotărârii. 

Dna Mihai Viorica prezintă amendamentele formulate de Comisia nr. 2:  
”1. Renunțarea la funcția de consilier personal cu studii medii din cadrul Cabinetului 

viceprimarului;” 
2.”Înființarea unui Compartiment Juridic și a unei funcții de consilier juridic cu studii 

superioare în cadrul acestuia.Consilier juridic care să asigure asistența juriidică atât 
aparatului de specialitate al Primarului, dar și Consiliului local”; 

3.”Modificarea Compartimentului Autogospodărire, Mentenanță și Transport în 
Serviciul de Autogospodărire, Mentenanță și Transport, respectând astfel prevederile  art. 
XVI, alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice  și în mediul de afaceri , prevenirea și 
sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;” 

4.”Renunțarea la funcția de administrator I cu studii medii și înființarea funcției de Șef  
serviciu la Serviciul Autogospodărire, Mentenanță și Transport”; 

5. ”Modificarea funcției de muncitor calificat în muncitor necalificat, menținând funcția 
contractuală de execuție ocupată de muncitor necalificat I – femeie de serviciu la Căminul 
Cultural Ariceștii Rahtivani” 

Dna Mihai Viorica, în susținerea amendamentelor  prezintă următoarele argumente: 
- Nu cred că un consilier personal cu studii medii, poate consilia un viceprimar; 
- Consilierul juridic este mai important pentru desfășurarea activității; 
- În organigrama veche aveam 11 posturi vacante; pandemia se va termina, vom 

intra totuși în normalitate și vom avea nevoie de femeie de serviciu la Căminul 
cultural. 
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Dnul Primar: Atât primarul, cât și viceprimarul poate să-și aleagă consilierul personal 
așa cum consideră.Este la latitudinea primarului sau a viceprimarului  să-și aleagă propriii 
consilieri  și rolul pe care îl vor avea în instituție.Modificarea Compartimentului 
Autogospodărire, Mentenanță și Transport în serviciu, consider necesar  să rămână 
compartiment Referitor la funcția de administrator, acesta trebuie în primul rând să fie un 
foarte bun gospodar, să administreze bazele sportive și parcurile din comună. Este de datoria 
primarului să aibă oameni care să-l ajute.Reorganizăm structura, se vor reajusta, în funcție 
de cum comunicăm ca echipă  anumite compartimente, vor avea indicatori de performanță, 
salariații fac raport săptămânal de activitate.De un an de zile, la cămine nu s-a făcut nimic.Nu 
este intenția de a da afară o persoană.Avem nevoie de un angajat pentru spațiile verzi, 
toaletarea copacilor.Consider că am făcut o structură echilibrată. Propunerea cu consilierul 
juridic nu este o propunere rea, dar la acest moment avem încheiat un contract de asistență 
juridică cu dna avocat Isaiu, care ne-a consiliat de fiecare dată 

Dna Preda Nicoleta: Să luăm o scurtă pauză de 5 minute pentru a ne lămuri referitor la 
discuția cu dnul viceprimar Brătășanu. 

Dna Secretar general: Cu privire la consilierea juridică precizez faptul că 
responsabilitățile secretarului general sunt scrise în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, inclusiv semnează proiectele și hotărârile Consiliului local pentru legalitate. Atât 
Hotărârile Consiliului local cât și Dispozițiile Primarului , obligatoriu sunt semnate de 
secretarul general al comunei. 

Dna Preda Nicoleta: Am tot auzit  că membri ai consiliului local au fost chemați pentru 
declarații la diverse instituții ale statului.În ce condiții poate răspunde consilierul local ? 

Dna Secretar general: Se răspunde pe necesitate și oportunitate. 
Dna Preda Nicoleta: În acest moment care este specificul juridic după care 

funcționează instituția?Care sunt persoanele care asigură legalitatea? 
Dnul Primar: Vom avea o abordare altfel  a contractului de consultare juridică, astfel 

încât cel care ne reprezintă să fie prezent în instituție de 2-3 ori pe săptămână. 
Dna Preda Nicoleta:Vă spun că au fost destule situații când am avut nevoie de suport 

juridic de specialitate.Mai am de lămurit un aspect:În momentul când se desființează acest 
post, care este pasul următor ca acel om să nu rămână pe drumuri?Nu sunt de acord ca 
persoana să rămână fără serviciu.Să ne gândim foarte bine. 

Dnul Primar: Ne-am gândit la câteva soluții ca oamenii să nu sufere.Nu putem să fim 
pe placul tuturor. 

Dna Preda Nicoleta:referitor la consilierul viceprimarului, vreau să aud de la viceprimar 
ferm, ce anume își dorește el. 

Dna Secretar general: chiar dacă este trecut cu studii medii nu-l oprește nimeni să fie 
cu studii superioare. 

Dnul Voicu Alexandru: Am un punct scurt de vedere: sunt de acord cu necesarul de 
personal conform organigramei, dar să urmăriți performanța și să evitați angajările pe pile, 
relații, nepotisme. Sunteți sub ochii electoratului. 

Dnul Primar: Perfecțiune nu există. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supun la vot amendamentele : 
- Amendamentul nr. 1 este respins cu 7 voturi ”pentru” (dna Borcescu Nicoleta-

Daniela, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria, dnul Dragomir Valentin, dnul 
Ciobanu Nicolae, dnul Dima Ionuț-Cristian și dna Dumitru Mihaela-Adina) și 8 
voturi ”Împotrivă”. 

- Amendamentul nr. 2 este respins cu 7 voturi ”pentru” (dna Borcescu Nicoleta-
Daniela, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria, dnul Dragomir Valentin, dnul 
Ciobanu Nicolae, dnul Dima Ionuț-Cristian și dna Dumitru Mihaela-Adina) , 7 voturi 
”Împotrivă” și 1 ”abținere”(dnul Voicu Alexandru) 
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Dna Secretar general precizează: Se poate înființa un birou care cuprinde 5 salariați și 
un șef birou sau un  serviciu, care cuprinde 7 salariați și 1 șef serviciu, dar nu este 
obligatoriu. 

- Amendamentul nr. 3 este respins cu 7 voturi ”pentru” (dna Borcescu Nicoleta-
Daniela, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria, dnul Dragomir Valentin, dnul Ciobanu Nicolae, 
dnul Dima Ionuț-Cristian și dna Dumitru Mihaela-Adina) și 8 voturi ”Împotrivă”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fără amendamente, așa cum a fost inițiat. 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri”.” (dna Borcescu 

Nicoleta-Daniela, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria, dnul Dragomir Valentin, dnul Ciobanu 
Nicolae, dnul Dima Ionuț-Cristian și dna Dumitru Mihaela-Adina) . 

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. 2 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 15 voturi ”pentru” din 

15 consilieri prezenți.  
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.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 un număr de 15 voturi ”pentru” din 

15 consilieri prezenți.  
Dnul 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 
Investiții din cadrul Primăriei.Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este avorabil  adoptării hotărârii. Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din cadrul 
Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 3 
din cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Dna Preda Nicoleta: Acest contract de comodat poate să includă o obligație prin care 
medicul să acorde sprijin școlilor? Dacă noi oferim un contract de comodat, e normal ca și 
medicul să acorde un sprijin comunității.Nu fac întâmplător aceste afirmații, dar noi nu avem 
în școli cadre medicale, nu avem spații amenajate pentru cabinete medicale școlare.În cadrul 
contractului de comodat pot să-i cer medicului de familie un asemenea serviciu? 

Dna Rizea Valeria: Un medic care are contract cu Casa de Sănătate nu poate pleca 
de la cabinet în timpul programului de lucru. 

Dnul Primar: Am demarat niște lucrări de evaluare a spațiilor cabinetelor medicale din 
comună.De exemplu, la Stoenești, spațiul cu destinația cabinet are 38 de metri pătrați, deci 
38 de euro/mp – aproximativ 200 de lei pe an.Până la urmă este un  serviciu pentru populație 
Referitor la serviciile  medicale pentru școli, părțile pot colabora. 
 Dna Rizea Valeria:În afara programului de lucru de la cabinet este altceva. 
 Dna Borcescu Nicoleta -Daniela:Eu lucrez la acest Cabinet Medical Individual, și o să 
mă abțin de la vot . 
 Dna Rizea Valeria: Nu este conflict de interese. 
 Dnul Voicu Alexandru: Înțeleg că acest contract expiră în luna aprilie.Este legală 
prelungirea? 
 Dnul Primar: Este legală, altfel nu mai funcționează cabinetul medical. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13 voturi ”pentru” și 2 
”abțineri”(dna Borcescu Nicoleta-Daniela și dnul Dragomir Valentin) 

La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: dnul Ciobanu Nicolae, dna 
Mihai Viorica, dnul Stoica Nicolaie-Daniel, dna Preda Nicoleta și dnul Ungureanu Dorinel. 
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Dnul Ciobanu Nicolae:În urmă cu circa 2 ani s-au făcut niște demersuri pentru 
iluminatul  a trei străduțe din Târgșoru Nou, care mai este stadiul? 

Dnul Primar: Se fac verificări în toată comuna, trebuie să avem prevederi bugetare. 
Dnul Ciobanu Nicolae:Vă rog să luați act de demisia mea din A.G.A. de la Serviciul de 

apă, din motive personale.Referitor la organigramă, la funcția de consilier  al viceprimarului, 
poate să fie oricine, indiferent de studii? 

Dnul Viceprimar: Am avut viceprimar cu studii medii, consilieri locali cu studii medii, 
acum ne opintim de un  consilier al viceprimarului? Ba am avut chiar și un primar și au făcut 
treabă bună. 

Dna Mihai Viorica își anunță demisia din  A.G.A. de la Serviciul de apă, din motive 
personale. 

Dna Mihai Viorica:Dnul Brătășanu, în curtea Primăriei este o lampă care fâlfâie de 3 
săptămâni. 

Dnul Viceprimar:S-a remediat situația, dar din păcate este lampă nouă care era în 
garanție. 

Dna Mihai Viorica: Dnul Primar, ce ne puteți spune despre o sesizare în legătură cu 
Luca, care are ferma amplasată ilegal? 

Dnul Primar: A fost înștiințat să părăsească zona și să desființeze ceea ce a construit 
acolo, până se va deschide sezonul de pășunat. 

Dna Mihai Viorica:Ați luat toate măsurile legale? 
Dnul Primar: Am luat măsura de înștiințare a acestuia. 
Dna Mihai Viorica: La Andava cei cu drumul au intrat în legalitate? 
Dnul Primar: Încă nu, dar sunt în termen. 
Dnul Ciobanu Nicolae: Putem să le dispunem  celor cu animalele să părăsească zona 

dacă nu respectă distanța legală, dar poate îi ajutăm cu un teren pe islazul de oi, să le ducă 
acolo. 

Dnul Stoica Nicolaie-Daniel: Readuc în atenție problema cu fata de la Nedelea  pe 
care o duce mama ei la școală la Filipeștii de Tîrg cu căruțul.Ce soluție găsim pentru a o 
ajuta acum, cât mai repede?  

Dna Dumitru Mihaela:Dna director de la școala specială ne solicită sprijin pentru 
transportul acestor copii care au nevoi speciale. 

Dna Mihai Viorica: În trecut, microbuzul școlar, după ce efectua cursele  cu elevii de la 
școlile din comună, îi ducea și pe copii cu nevoi speciale la școală la Filipeștii de Tîrg, 
condiția era ca aceștia să fie însoțiți.Programul era adaptat în așa fel încât să împace pe 
toată lumea. 

Dna Dumitru Mihaela:Este inuman ce se întâmplă cu acest copil. 
Dnul Toma Marius: Să revenim la soluția de până acum. 
Dnul Primar:Să discutăm și cu dna director de la centrul din Filipești, să vedem ce 

propune, să găsim o soluție.Ideal ar fi să înființăm un serviciu în acest sens, să venim în 
sprijinul  copiilor cu handicap , dar și a altor persoane cu dizabilități. 

Dna Preda Nicoleta: Vă rog să țineți cont de programul școlilor cu Poliția locală, atunci 
când intră și ies copiii de la cursuri.Aceștia trebuiesc protejați, în special la Nedelea, la ieșire. 

Dna Preda Nicoleta: Sala de sport de la Nedelea, este prioritate zero.Au fost probleme 
de mentenanță, sunt foarte multe probleme cu acest obiectiv nefinalizat. 

Dnul Primar:Din 2019, această firmă nu mai este de găsit.Le-am făcut notificări la toți 
partenerii din această firmă, dar nimeni nu a răspuns.Trebuie o evaluare, să vedem stadiul la 
care s-a ajuns și să continuăm lucrările.Pentru ceea ce au făcut, au fost plătiți la zi. Pe viitor 
nu vom mai proceda așa. 

Dna Preda Nicoleta: Sunt multe probleme legate de apă, care este cu nisip și pământ. 
Care mai este situația?Se mai lucrează? 

Dnul Primar: Lucrarea a fost recepționată, dar la probele de presiune au fost 
pierderi.Acum sapă pentru remediere, mai sunt de făcut branșamente. 
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Dna Preda Nicoleta:Pe lângă Leaot s-a săpat și nu au mai continuat. 
Dnul Primar: Au făcut ce a fost ușor, acum au ajuns la spart beton. 
Dna Mihai Viorica: Cine va face legăturile  în cămine?Mi-am dat demisia din A.G.A.  

pentru că la  Serviciul de Apă este o sesizare de abuz în serviciu, s-au cerut documente din 
anul 2012 până la zi.Acuzațiile sunt că nu s-au respectat prevederile Legii nr. 31 și OUG nr. 
109. A fost o perioadă când toți membrii Consiliului local erau membri în A.G.A.Cred că o să 
ne cheme pe fiecare, trebuie să fim foarte atenți la legalitate.La noi procedura lasă de dorit, 
fuga de răspundere este foarte mare, ne acoperim de hârtii.Dnul Primar, m-ați amenințat că 
știți anumite lucruri despre mine.Dacă mai continuați, o să mă adresez mai departe.Trebuie 
să fim conștienți pe ceea ce votăm, totul trebuie argumentat pe lege. 

Dnul Primar:Nu v0-am amenințat. Dvs nu  aveți dreptul să amenințați consiliul.În 
momentul când aveți ceva de spus, spuneți-vă punctul de vedere și lăsați amenințările cu 
camera 5. 

Dna Preda Nicoleta: Este necesară o transparență în comunicare.Mi-a crăpat obrazul 
de rușine cu informația privind programul transportului în comun .Mă întrebau oamenii și nu 
știam care este programul bun. 

Dnul Viceprimar: Programul a fost comunicat de transportatori și a mai avut 
modificări.Fiecare persoană vrea altceva.Nu se pot acoperi toate solicitările. 

Dna Preda Nicoleta: Oamenii așteaptă ziarul local. 
Dnul Primar: o să apară în 2-3 zile. 
Dnul Ungureanu Dorinel: Legal, ce putem face cu sala de sport? 
Dnul Primar: Trebuie să forțăm puțin lucrurile.Sunt niște pași care trebuiesc îndepliniți, 

așteptăm evaluarea, apoi un alt contract, eventual. 
Dnul Toma Marius: Am depus solicitări  pentru extindere utlități pe mai multe străzi din 

satul Stoenești. Parcul de la gară nu este finalizat. 
Dnul Primar: Este un drum care nu îndeplinește condițiile privind lățimea acestuia, în 

acea zonă nu sunt construite locuințe, dar sunt persoane care intenționează acest lucru.O să 
facem o evaluare și vedem ce se poate face. 

Dna Mihai Viorica: Pentru gaze se poate face cofinanțare. 
Dnul Primar: S-a schimbat ordinul, extinderile de gaze se vor face de operator 
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 
   

 
 
 

 
 
 
 

 


