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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 25 august  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 15 consilieri   din totalul de 15, respectiv 12 consilieri în sala de 
ședință și 2 consilieri care participă on line ( domnul Stoica Nicolaie-Daniel și doamna Pascu 
Simona-Adriana). Domnul Dragomir Valentin este prezent prin apel telefonic. 
 Întrucât președintele de ședință ales, respectiv domnul Dragomir Valentin nu este 
prezent fizic în sala de ședință, pentru conducerea lucrărilor ședinței de astăzi este aleasă 
doamna Dumitru Mihaela-Adina. 

Doamna Dumitru Mihaela-Adina, președintele de ședință ales,  precizează că ședința 
a fost convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 202 /2021 și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind aprobarea 

documentatiei “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN 
PENTRU  ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE 
COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in  com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. 
Cadastral 23657, tarlale 69 ,13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214,  CCN 212, DJ 101I, De 
210/1, De 213 “ .(comisia nr. 2) 
 2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea stabilirii și 
sancționării faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea unor măsuri care 
să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, 
la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile 
(comisiile nr. 2 și 3) 
 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea contractului de 
management pentru exercitarea funcției de Administrator Club Sportiv (comisiile nr. 1 și 3) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind darea în administrare a unor 
imobile către Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani, persoană juridică de drept public,  în 
subordinea Consiliului local Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 2 și 3) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei aprobarea taxelor de închiriere și a 
Regulamentului privind  modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul comunei 
Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 

7.Proiect de hotărâre iniițiat de Primarul comunei  privind atestarea apartenenței la 
domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 323 mp teren intravilan, situat 
în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab nr. 187 B,  județul 
Prahova, T 23, Cc 1666,  C.F. nr. 25019 (comisia nr. 2) 

8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei   privind retragerea dreptului de 
folosință a lotului de teren atribuit domnului Duță Eduard, în baza Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii 
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Rahtivani nr. 81 / 2020, pentru construirea  unei locuințe proprietate personală pentru tineri, 
în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe 
terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova (comisia nr. 2) 
 9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile martie, 
mai  și 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza 
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 

10. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Urmare solicitărilor transmise de Școalile gimnaziale Ariceștii Rahtivani și Nedelea, 

domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv 
”Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 
Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii 
Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat Nedelea, comuna Ariceştii 
Rahtivani”. 

Propunerea domnului Primar este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Ordinea de zi cu modificarea susmenționată este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 
data de 28 iulie 2021. 

Procesul verbal este aprobat cu 11 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna Mihai 
Viorica, doamna Rizea Valeria, domnul Dragomir Valentin și domnul Scarlat Aurel, care nu au 
fost la ședință. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 
din data de 16 august 2021. 

Acesta este aprobat cu 13 voturi ”pentru” și ”abțineri”(domnii Rohat Gheorghe și Voicu 
Alexandru, care nu au fost prezenți la ședință) 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în construcții  din cadrul Primăriei comunei Ariceștii 
Rahtivani. Avizul  Comisiei de  specialitate nr.  2  din cadrul Consiliului local   este ne 
favorabil adoptării hotărârii.  

La ședință participă și domnul arhitect Georgescu, care prezintă relații suplimentare. 
 Doamna Secretar general precizează că proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii 
publice și nu au fost înregistrate propuneri sau recomandări. 
 Domnul Scarlat Aurel solicită un plan de încadrare, deoarece nu are cunpștință de 
cauză. 
 Doamna Secretar general informează că documentația a fost dispinibilă la sediul 
instituței, dar și pe site. 
 Domnul Primar precizează că dosarul a fost pus la dispoziția persoanelor interesate, 
putea fi consultat. 
 Domnul Toma Marius propune ca dnul arhitect să facă o prezentare mai amplă asupra 
acestui proiect, pentru a fi pe înțelesul tuturor. 
 Doamna Preda Nicoleta: acest proiect poate aduce beneficii, nu aduce poluare, aduce 
dezvoltare pentru tineri și pentru toți cetățenii.Zona Buda trebuie dezvoltată și școala 
revigorată. 
 Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 12 voturi ”pentru” și 2 
”abțineri”( doamna Rizea Valeria și doamna Mihai Viorica). 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 2 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Poliție locală din cadrul 
Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizele  Comisiilor de  specialitate nr.  1 și 3  din cadrul 
Consiliului local   sunt favorabile adoptării hotărârii.  

Doamna Secretar general precizează că proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii 
publice și nu au fost înregistrate propuneri sau recomandări. 
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 Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” 
(domnii Ciobanu Nicolae și Scarlat Aurel și doamnele Rizea Valeria și Mihai Viorica). 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3  din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în construcții  din cadrul Primăriei comunei Ariceștii 
Rahtivani. Avizul  Comisiei de  specialitate nr.  2  din cadrul Consiliului local   este ne 
favorabil adoptării hotărârii. Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil adoptării 
hotărârii. 

Doamna Secretar general precizează că proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii 
publice și nu au fost înregistrate propuneri sau recomandări. 

Domnul Primar precizează necesitatea și oportunitatea inițerii acestui proiect de 
hotărâre.Au fost foarte multe solicitări de la cetățenii, în special de la fermieri privind 
activitatea balastierelor.De asemenea, sunt în continuare foarte multe solicitări pentru 
exploatare ballast, nyumau în zona Buda avem 6 cereri pentru balastiere.Vom avea cate o 
mașină pe minut care va traversa satul Buda.Traficul este foarte intens, disconfortul pentru 
cetățeni este foarte mare. Avem soluții de limitare a acestuia. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Am avut puse la dispoziție planurile, pe ele sunt punctate 
cereri mai vechi, ce reprezintă? Sunt afectați cei care există deja? 
 Domnul Primar:Sunt licențe de exploatare, nu vor fi afectați. 
 Domnul Ciobanu Nicolae:Acea distanță de 25 de metri este foarte mică, să facem 
delimitare la 500 de metri.Referitor la interzicerea tranzitării comunei, ce ne puteți  spune? 
 Domnul Primar:Transportatorii trebuie să găsească rute alternative, ocolitoare, să 
eliminăm disconfortul pe care îl creează cetățenilor 
 Domnul Ciobanu Nicolae: Cine emite Certificatele de urbanism și Autorizațiile de 
construire? 
 Domnul Primar: Acestea sunt emise de Primărie în baza Avizului Consiliului județean. 
 Domnul Ciobanu Nicolae: Ariceștii Rahtivani, este o zonă foarte căutată de investitori. 
 Domnul Primar: Când vom face P.U.G.-ul  vom introduce și prevederile Hotărârii 
Consiliului local.Am avut mai multe întâlniri și cu investitorii, pentru că nu putem să fim un du-
te vino prin toată comuna. 
 Domnul Scarlat Aurel: La articolul 2 se interzice tranzitarea.Avem deja date autorizații, 
putem interveni pe drum județean cu Poliția locală? 
 Domnul Primar: Sunt variante ocolitoare.Cei pentru Nedelea și Buda pot ieși pe lângă 
râul Prahova.Sunt și alte alternative.Propunerile au fost pentru o zonă mai mare de protecție, 
am încercat să limităm efectele negative asupra populației.Sunt foarte multe balastiere și 
foarte multe camioane care trec prin sate și afectează populația. 
 Doamna Mihai Viorica: Cum s-au stabilit aceste zone?Avem studii? Unele zone sunt în 
zona de restricții, altele nu.Anexa nu este foarte clară.Am cerut hărți la scară mai mare, și mi-
ați spus că nu există.Zona ECOMASTER  este prinsă în zona de exploatare. 
 Domnul Primar: Zonele au fost stabilite ținând cont de intravilane, de P.U.Z.-urile și 
Autorizațiile emise și de limitele tarlalelor și parcelelor.Totuși, terenurile sunt agricole, pentru 
agricultură.Terenurile au fost cumpărate ca teren arabil și nu pentru balastiere.Limitele sunt 
pe limite de tarlale și parcele. 
 Doamna Mihai Viorica: Unde sunt P.U.Z.-uri  noi nu mai dăm autorizații? 
 Domnul Primar: Vom elibera autorizații, vom respecta P.U.Z.-ul. 
 Doamna Mihai Viorica: Avem noi competență să punem restricții pe aceste zone? 
 Domnul Primar: Da, avem atât timp cât există rute ocolitoare. 
 Doamna Mihai Viorica: Propunem în hotărâre să fie stabilite rutele ocolitoare, și să nu 
lăsăm loc de interpretare.Planurile se pot schimba oricând, trebuia să fie menționate în 
raportul de specialitate și în proiectul de hotărâre.Nu știu pe ce o să ridic mâna, pe planuri nu 
este clar delimitat. 
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 Domnul Primar: Au fost stabilite de specialiști în urbanism conform anexelor 
prezentate.Pe laptop se poate observa mai bine.Specialiștii în urbanism vor ști foarte bine să 
lucreze pe aceste hărți.Rutele se stabilesc pentru fiecare balastieră în parte. 
 Domnul Primar: Investitorii vor depune documente și vor solicita rute ocolitoare. 
 Doamna Secretar general precizează cadrul  legal, respectiv Lgea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului,  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, O.U.G. 
nr. 57/2019  privind Codul administrativ. 
 Domnul Primar propune să retragă paragraful nr. 1 de la art.2. 
 Doamna Preda Nicoleta:Este un proiect important.Cetățenii așteaptă de mult un 
proiect de hotărâre cu balastierele, așa cum știm cu toții. Hotărârea Consiliului local va 
merge la prefectură și dacă nu este legală, se va întoarce. O facem pentru oameni, să 
respire aer curat și să nu mai aibă atât de mare disconfortul. 
 Doamna Mihai Viorica: Noi consilierii, trebuie să votăm în cunoștință de cauză, nu pe 
planuri care nu sunt foarte bine delimitate. 
 Domnul Primar: Avem aceste anexe și în format electronic.Sunt foarte bine delimitate. 
 Doamna Pascu Adriana solicită să se vorbească pe rând, deoarece nu se înțelege 
nimic. 
 Președintele de ședință propune o pauză. 
 După reluarea lucrărilor ședinței, domnul Primar prezintă planurile care sunt anexe la 
proiectul de hotărâre pe videoproiector. 
 Domnul Ciobanu Nicolae:ECOMASTER a solicitat 7 ha pentru extindere.De ce nu i-ați 
prins în zona de restricție? 
 Domnul Primar: ECOMASTER  deja are solicitare. În zonă este un PUZ în proces de 
actualizare, fac un studiu de impact  privind sănătatea populației. 
 Doamna Secretar general: ECOMASTER nu are ca obiect de activitate 
exploatare.Pentru balastiere nu este necesar PUZ, iar ECOMASTER are un PUZ în 
procesare. 
 Președintele de ședință supune la vot eliminarea paragrafului 1 din art. 2 care este 
adoptat cu 11 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”(Dragomir Valentin, Rizea Valeria, Mihai Viorica și 
Scarlat Aurel) 
 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 10 
voturi ”pentru ” și 5 ”abțineri”( Rizea Valeria, Mihai Viorica, Scarlat Aurel, Dragomir Valentin și 
Ciobanu Nicolae) 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 4 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții  
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizele  Comisiilor de  specialitate nr.  1 și 3  
din cadrul Consiliului local   sunt favorabile adoptării hotărârii. 

Domnul Primar propune un amendament: Să se adauge și cuvântul  ”brut” după suma 
care reprezintă remunerația înscrisă la punctul 4.1 din Contractul de management și totodată 
să se reformuleze punctul 3.1. din contract. 

Amendamentul este votat cu unanimitate de voturi. 
 Doamna Mihai Viorica: În acest contract cine este angajatorul? 
 Doamna Secretar General: În contractul de management avem angajator Comuna 
Ariceștii Rahtivani și angajat domnul Rohat Gheorghe. 
 Domnul Scarlat Aurel: durata contractului ar trebui să fie pe perioadă nederminată, să 
se implice. Este numit politic ? 
 Doamna Secretar general:A fost numit prin hotărârea Consiliului local de înființare a 
Clubului sportiv pe baza C.V.-ului, a experienței în domeniu, a faptului că este cunoscut de 
toți consilierii, și s-a aprobat perioada de 4 ani. Este contract de management și indiferent de 
persoană, el va fi evaluat conform inicatorilor. 
 Domnul Rohat Gheorghe: Dacă vreți amănunte, puteți citi despre mine pe Wikipedia. 
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 Domnul Primar: După patru ani se face evaluarea și vedem în ce direcție se 
merge.Vedem realizările și hotărâm pe urmă dacă se prelungește. 
 Doamna Mihai Viorica: Să facem contractul pe perioada mandatului consiliului local. 
 Doamna Secretar general: Dacă facem pe perioada mandatului Consiliului local, 
există o perioadă de inactivitate, și atunci nu vom mai avea conducere la Clubul sportiv. 
 Doamna Mihai Viorica: De ce în indicatorii de performanță apar premierele?Cum se 
calculează, care este formula? 
 Domnul Primar:Se referă la premiile obținute la concursuri.Observăm evoluția din 
fiecare an și analizăm performanțele.Vrem performanță de la acest club. 
 Doamna Rizea Valeria:postul de administrator ar trebui să se ocupe prin concurs de o 
persoană cu studii superioare și să aibă ceva cursuri în domeniul sportiv. Nu știu dacă va 
corespunde acestui post. 
 Domnul Primar: S-a propus în ședința trecută, și aveați posibilitatea să faceți un 
amendament. 
 Domnul Dragomir Valentin: În cazul în care nu se ating criteriile de performanță cine 
restituie banii? Nu sunt penalități? 
 Doamna Secretar general: Domnul Rohat Gheorghe a fost numit prin hotărâre a 
Consiliului local. Administratorul și Consiliul de adminstrație răspund conform legii, conform 
Hotărârii Consiliului local și Contractului de management. Activitatea Clubului sportiv este 
urmărită de Consiliul de administrație și de Consiliul local. 
 Domnul Dragomir Valentin: propune oprirea unei garanții dacă nu îndeplinește 
obiectivele stabilite și roagă colegii să se gândească la formularea unui amendament în acest 
sens. 
 Doamna Mihai Viorica: sunteți numit administrator, dar nu aveți aparat de specialitate 
să vă susțină. 
 Domnul Rohat Gheorghe: Consiliul de administrație mă va ghida.De 11 ani am activat 
în domeniul sportiv. 
 Domnul Dragomir Valentin propune: cei care administrează clubul sportiv, dacă nu-și 
ating indicatorii de performanță să restituie salariile și sumele alocate clubului sportiv din 
buget. 
 Doamna Pascu Adriana-Simona: atunci când s-a votat proiectul cu clubul sportiv, cei 
care aduc amendamente nu au fost la ședință, înseamnă că nu au vrut să-l voteze și acum 
fac atâtea amendamente.De ce nu dăm copiilor șansa să performeze? 
 Domnul Dragomir Valentin:Doamna Scumpu ne ajută că se pricepe.Ea are un contract 
de 15.000 lei cu Primăria. 
 Președintele de ședință supune la vot amendamentul domnului Dragomir Valentin: 

- 4 voturi ”pentru” (doamnele Rizea Valeria și Mihai Viorica, domnii Scarlat Aurel și 
Dragomir Valentin) 

- 2 ”abțineri” (doamna Borcescu Nicoleta-Daniela și domnul Ciobanu Nicolae) 
- 9  voturi ”împotrivă” (doamnele Dumitru Mihaela-Adina, Pascu Adriana-Simona, 

Preda Nicoleta și domnii Voicu Alexandru, Toma Marius, Ungureanu Dorinel, Rohat 
Gheorghe, Brătășanu Cristian , Stoica Nicolaie-Daniel) 

Amendamentul este respins. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 9 voturi ”pentru” , 1 vot 

”împotrivă” (domnul Dragomir Valentin) și 5 ”abțineri” (domnii Ciobanu Nicolae, Scarlat Aurel 
și Rohat Gheorghe și doamnele Mihai Viorica și Rizea Valeria). 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 5 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții  
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul  Comisiei de  specialitate nr.  2 este 
favorabil adoptării hotărârii cu amendament și avizul Comisiei nr. 3  din cadrul Consiliului 
local  este favorabil adoptării hotărârii.  
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 Doamna Secretar general precizează că prin Hotărârea Consiliului local de înființare a 
Clubului sportiv, s-a aprobat ca toate cele 3 terenuri de sport să fie în administrarea clubului. 
 Doamna Mihai Viorica:Cele două terenuri de la Nedelea și Târgșoru Nou, să nu fie 
date în administrare pentru că există asociații sportive care își desfășoară activitatea.Poate 
închiria baza sportivă dacă vrea să aducă venituri. 
 Doamna Secretar general:Clubul poate aduce venituri proprii nu numai din închirieri. 
 Domnul Primar:Lucrăm la un regulament pentru închirierea bazei sporive și a 
terenurilor.Nu se îngrădește nimănui activitatea sporivă. 
 Doamna Mihai Viorica:Dacă dăm în administrare baza sportivă și terenurile de sport 
nu îngrădim accesul cetățenilor? 
 Domnul Rohat Gheorghe:Accesul la terenuri sau la baza sportivă se va face cu 
programare. Cetățenii vor avea prioritate. 
 Doamna Preda Nicoleta:Susțin darea terenurilor în administrarea clubului sportiv, 
pentru că ei se pot ocupa cel mai bine. 
 Domnul Dragomir Valentin: să nu constrângem cetățenii de la accesul pe terenuri și 
nici elevii școlilor din comună. 
 Doamna Mihai Viorica propune un amendament:elevii și copiii din comună să poată 
intra pe teren neîngrădiți, cu o programare.  
 Președintele de ședință supune la vot amendamentul:Se aprobă accesul cu titlu gratuit 
a asociațiilor sportive de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani și a cetățenilor comunei pe 
terenurile de sport de la Nedelea și Târgșoru Nou, ținând cont de programul Clubului sportiv. 
 Amendamentul este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 15 voturi ”pentru”. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 6 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții  
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul  Comisiei de  specialitate nr.  1 din 
cadrul Consiliului local  este favorabil adoptării hotărârii.  
 Domnul Dragomir Valentin propune 50 de lei taxa de dislocare și apoi stabilirea unui 
tarif pe oră. 
 Domnul Primar: Tariful este stabilit din momentul părăsirii incintei Primăriei. 
 Domnul Dragomir Valentin propune un amendament: taxa pentru dislocarea utilajelor 
20 de lei și tariful de 130 lei pentru fiecare utilaj. 
 Președintele de ședință supune la vot amendamentul domnului Dragomir Valentin: 

- 9 voturi ”pentru” (domnii Dragomir Valentin, Rohat Gheorghe, Scarlat Aurel, Toma 
Marius, Ciobanu Nicolae și doamnele Mihai Viorica, Borcescu Nicoleta-Daniela, 
Dumitru Mihaela și Rizea Valeria) 

- 2 ”abțineri” (doamna Pascu Adirana Simona și domnul Ungureanu Dorinel) 
- 4 voturi ”împotrivă” (doamna Preda Nicoleta și domnii Stoica Nicolaie-Daniel, Voicu 

Alexandru și Brătășanu Cristian) 
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. 
Acesta este aprobat cu 14 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”(domnul Brătășanu 

Cristian) 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 7 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții  
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul  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 15 voturi ”pentru”. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 8 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții  
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din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul  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 15 voturi ”pentru” din 15 consilieri 
prezenți. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 9 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții  
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul  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 unanimitate de voturi. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul  nr. 10 din ordinea de 
zi, referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartiment Resurse umane 
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul  Comisiei de  specialitate nr.  1 din 
cadrul Consiliului local  este favorabil adoptării hotărârii.  
 Președintele de ședință solicită propuneri pentru membri în Consiliul de Administrație 
al Școlii gimnaziale comuna Ariceștii Rahtivani și Școlii gimnaziale  comuna Ariceștii 
Rahtivani, sat Nedelea. 
 Domnul Toma Marius propune pentru Școala gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani, 
sat Nedelea pe doamna Preda Nicoleta și pe domnul Voicu Alexandru, iar pentru Școala 
gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani pe doamna Borcescu Nicoleta-Daniela și pe doamna 
Dumitru Mihaela-Adina.Doamna Preda Nicoleta îl propune pe domnul Toma Marius pentru 
Școala gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani. 
 Fiecare din membrii propuși este votat cu 15 voturi ”pentru”. 
 Supus la vot, proiectul e hotărâre este adoptat cu 15 voturi ”pentru”. 
 La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt doamna Mihai Viorica, domnul 
Toma Marius și domnul Dragomir Valentin. 
 Doamna Mihai Viorica: sunt pregătite școlile pentru începerea noului an școlar? 
 Domnul Primar:Se lucrează la toate unitățile școlare. 
 Doamna Mihai Viorica: Aveți încheiat contract pentru medicină școlară? Directorii 
școlilor sunt pregătiți cu materiale de protecție anti covid?Ce ne puteți spune despre 
asocierea cu Consiliul județean pentru extinderea de gaze? 
 Doamna Preda Nicoleta: Pentru medicina școlară directorii școlilor trebuie să aibă 
contracte. 
 Domnul Primar: Referitor la extinderea conductei de gaze în parteneriat cu Consiliul 
județean, urmează o ședință la Consiliul județean pentru clarificări, am transmis o situație cu 
străzile neracordate. 
 Domnul Toma Marius: la Stoenești la grădiniță sunt foarte mulți copii și o singură 
educatoare.Directorul școlii a făcut demersuri în acest sens? 
 Doamna Preda Nicoleta: Nu depinde de Primărie.Vedem cum este situația la Buda.Au 
cerut suplimentarea cu un post. 
 Domnul Dragomir Valentin:De ce în satul Buda nu s-a dat cu soluție pentru căpușe? 
 Domnul Primar: S-a dat și în satul Buda și urmează a doua etapă. 

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     

       Mihaela-Adina DUMITRU                                                  Violeta-Neluţa PETCU 


