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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 26 ianuarie 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 care 9 sunt prezenți în sala de ședință și unul, 
domnul Ungureanu Dorinel este prezent on line.Domnul Dragomir Valentin și-a depus 
demisia din funcția de consilier local astăzi, 26 ianuarie 2022. 

Doamna Mihai Viorica, Președintele de ședință,  precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 36 /2022  și este legal constituită . 

Domnul Viceprimar Brătășanu Cristian aduce la cunoștință faptul că retrage proiectul 
de hotărâre înscris la punctul 9 în ordinea de zi. 

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea:  
1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea cuantumului 

burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2022 (comisia nr. 1) 
2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea numărului de 

posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei 
Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2022 (comisiile nr. 1 și 3) 

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 97 din 02.12.2020 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(comisia nr. 1) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  punerea la dispozitia 
proiectului ”REDUCEREA RISCULUI LA INUNDAȚII ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC  
IALOMIȚA AVAL DE ACUMULAREA PUCIOASA” – Componenta II BH Prahova  a terenului 
pentru constructia noilor investitii aferente acestuia (comisia nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea planului de actiuni 
de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit 
minim garantat pentru anul 2022 (comisia nr. 3) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind organizarea reţelei de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2022-
2023 (comisia nr. 1) 

7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de 
ședință pentru perioada februarie - aprilie 2022 (comisia nr. 2) 

8.Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei privind aprobarea trecerii unor bunuri 
din domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani în domeniul public al comunei Ariceștii 
Rahtivani (comisia nr. 2) 
  9. Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind abrogarea Hotărârii 
Consiliului local Ariceștii Rahtivani 55/16.12.2015 privind acordarea normei de hrană 
polițiștilor locali din cadrul Poliției locale a comunei Ariceștii Rahtivani(comisiile nr. 1 și 3) 
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10. Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei 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 
începând cu anul 2022 (comisia nr. 1) 
 11.Prezentarea Raportului Administratorului Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani 
 12.Prezentarea Raportului Camerei de Conturi Prahova privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 48/2019, încheiat la S.C.Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL. 

13. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Domnul Viceprimar Brătășanu Cristian aduce la cunoștință faptul că retrage proiectul 

de hotărâre înscris la punctul 9 în ordinea de zi. 
Domnul Primar solicită suplimentarea  ordinii de zi cu trei proiecte de hotărâre și 

prezintă informații referitoare la necesitatea și oportunitatea acestor proiecte. 
Cele trei proiecte sunt următoarele: 
1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Dragomir Valentin prin demisie și vacantarea locului deținut de 
acesta; 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind acordarea unui mandat 
special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, reprezentantul Comunei Ariceștii Rahtivani in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 
Managementul Deseurilor Prahova”  

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea retragerii comunei 
Ariceștii Rahtivani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Ploiești, 
Prahova. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care este aprobată cu 10 voturi ”pentru”, 
din 10 consilieri prezenți. 
 Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu 10 voturi ”pentru” 
din 10 consilieri prezenți. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 
data de 21 decembrie 2021. 

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 

de îndată din data de 5  ianuarie 2022. 
Acesta este aprobat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri prezenți. 
Întrucât în sala de ședință este prezent și domnul Rohat Gheorghe, administratorul 

Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani, doamna președinte de ședință propune ca punctul 11 din 
ordinea de zi să fie prezentat primul. 

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Domnul Rohat Gheorghe prezintă raportul de activitate al Clubului sportiv. 
Referitor la acest subiect, se înscrie la cuvânt domnul Toma Marius. 
Domnul Toma Marius: Înțeleg că s-au format deja grupe de copii.Cum vedeți 

posibilitatea ca mai mulți copii din toate satele comunei să ajungă la club?Se poate asigura 
transportul cu un microbuz? 

Domnul Rohat Gheorghe: Copiii vin fiecare cum pot.Pe unii îi aduc părinții, doi copii de 
la Buda îi aduc eu.În prezent sunt circa 30 de copii care vin regulat.S-a achiziționat și 
echipament sportiv, o să încercăm să promovăm mai mult activitatea.deocamdată timpul este 
foarte rece nu prea este adecvat pentru desfășurarea antrenamentelor în aer liber. 
 Domnul Primar prezintă primul proiectul de hotărâre  din ordinea de zi, referatul 
constatator,  referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul 
Audit și Monitorizare proceduri administrative. 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 2 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit și 
Monitorizarea procedurilor administrative. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul 
Consiliului local, este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 
 Doamna Mihai Viorica: În statut sunt prevăzute clauze la retragere? 
 Doamna Secretar general răspunde că în statut nu sunt prevăzute clauze de 
retragere. 
 Domnul Primar prezintă informații suplimentare privind intenția asociaților de a dizolva 
acest parteneriat și constituirea unei Asociații Intercomunitare privind asigurarea transportului 
între Municipiul Ploiești și localitățile limitrofe printre care și Ariceștii Rahtivani. 
 Domnul Ciobanu Nicolae: Poate în acest fel se termină și cu firmele de transport din 
localitate  care nu își fac datoria. 
 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 
prezenți. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 3 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Poliție locală. 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. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 4 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 cu următorul amendament, referitor la cuantumul burselor: 
- Burse de performanță – 600 lei 
- Burse de merit  – 300 lei 
- Burse de studiu – 250  lei 
- Burse de ajutor social – 300 lei 

Domnul Voicu Alexandru: Acordarea acestor burse este în interesul elevilor, reprezintă 
o motivație în plus.Rog colegii din Consiliile de Administrație ale școlilor din comună să 
lămurească toate aspectele și să pună treburile la punct. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot amendamentul formulat de Comisia nr. 1, care este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proioectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 5 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență socială. 
Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul Consiliului local, sunt favorabile 
adoptării proiectului de hotărâre. 
 Domnul Voicu Alexandru:Care este cuantumul salariului pentru asistenții 
personali?Câte cazuri avem și dacă se poate să-i cunoaștem și noi. 
 Doamna Secretar general răspunde: salariul unui asistent personal este minimul pe 
economie la care se adaugă după caz sporul de vechime în muncă. 
 Nu mai sunt alte 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 Audit și 
Monitorizarea procedurilor administrative . 
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 Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre. 
 Președintele de ședință solicită propuneri pentru membri în Consiliul de Administrație. 
 Domnul Brătășanu Cristian propune pe domnul Toma Marius și pe doamna Pascu 
Adriana-Simona. 
 Domnul Ciobanu Nicolae are aceleași propuneri. 
 Fiecare membru propus este votat cu unanimitate de voturi. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimtate de voturi. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre de la punctul 7 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice și Investiții din cadrul Primăriei. 

 Avizul Comisiei de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului local, este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre. 
 Domnul Voicu Alexandru: M-am uitat pe plan și am observat că este un proiect 
întocmit S.C. AQUAPROIECT S.A. 
 Domnul Primar: Acțiunea este demarată de mai multă vreme, au studiat terenul și s-au 
hotărât la fața locului. 
 Domnul Voicu Alexandru: Mai sunt și alte zone pe cursul râului Prahova care trebuiesc 
amenajate.În anul 1972 râul Prahova a inundat strada bisericii din Aricești.Balastierele care 
exploatează în zonă ar trebui să consolideze digurile existente. 
 Domnul Primar: Apele Române se ocupă de aceste lucrări, deocamdată amenajează 
cursul râului Prahova. 
 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 8 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență socială. 
Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local, este favorabil adoptării 
proiectului de hotărâre. 
 Domnul Voicu Alexandru:Aveți o listă cu beneficiarii de ajutor social? 
 Domnul Primar: Beneficiarii sunt atent monitorizați. 

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 9 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit și 
Monitorizare proceduri administrative. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul 
Consiliului local, este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Voicu Alexandru: Ați avut discuții  prealabile cu directorii instituțiilor de 
învățământ de pe raza comunei? 

Domnul Primar:Am avut discuții cu directorii școlilor, ne-au pus la dispoziție situațiile 
referitoare la numărul copiilor. 

Doamna Mihai Viorica: De la ce vârstă pot merge copiii la grădinița cu program 
prelungit? 

Domnul Viceprimar: Începând cu vârsta de 3 ani. 
Domnul Voicu Alexandru: La nivel de comunitate înființarea grupei cu program 

prelungit este bine percepută, dar acum ne întreabă de ce am dus-o la Târgșoru Nou și nu în 
Ariceștii Rahtivani? 

Domnul Primar: Aici a existat spațiul necesar și s-a putut înființa. 
Domnul Toma Marius:Aceleași discuții referitoare la amplasament, să urgentăm 

cumva, să mergem spre varianta finală la care ne gândim.Le-am adus la cunoștință și 
perspectiva grădiniței din zona Trestioreanu. 

Doamna Preda Nicoleta:Este o realizare extrem de importantă pentru 
comunitate.Felicitări domnului Marius Toma, domnului Viceprimar, domnului Primar care s-au 
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zbătut și au fost susținători ai acestei idei, au format o adevărată echipă.Este un început, pe 
viitor sperăm că vom avea în fiecare sat din comună o grădiniță cu program prelungit. 

Domnul Toma Marius:Au început lucrările și la sensul giratoriu. 
Doamna Preda Nicoleta:Mai există voci care contestă și sunt nemulțumiți.În câteva 

luni nu se poate rezolva totul, trebuie să avem răbdare. 
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 10 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Audit și 
Monitorizare proceduri administrative. 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 de la punctul 11 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice și Investiții. Avizul Comisiei de specialitate nr. 2  din cadrul Consiliului local, este 
favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 
 Domnul Voicu Alexandru:Este o mare bucurie când proiectele devin realitate.Am avut 
și anumite aspecte critice, întrebări incomode dar au fost din dorința de a urgenta lucrurile. 
 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 12 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane 
și Serviciul Buget Finanțe. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
este favorabil adoptării proiectului de hotărâre. 

Domnul Viceprimar Brătășanu Cristian dorește să formuleze un amendament privind 
modificarea coeficienților. 

Domnul Primar:Salariile demnitarilor sunt înghețate.Am studiat legea, se pot ajusta 
salariile, cu condiția să nu depășească salariul viceprimarului. 

Doamna Mihai Viorica:De ce  la anumite funcții sunt stabiliți coeficienții cu minim și 
maxim și la altele nu? Noi, Consiliul local aprobăm.La anexa 2 am observat că un post cu 
studii medii are coeficientul mai mare decât referentul de specialitate cu studii 
superioare.Discuția cu domnul Primar nu a fost lămuritoare. 

Domnul Primar: Coeficienții au fost stabiliți în concordanță cu legea, în funcție de 
responsabilitățile pe care le are salariatul. 

Doamna Mihai Viorica: Nu discutăm despre persoane, discutăm despre funcții și 
ierarhia funcțiilor.Eu nu sunt de acord ca o funcție cu nivel de studii medii să aibă coeficient 
mai mare decât funcția cu nivel de studii superioare. 

Domnul Primar: Coeficienții sunt stabiliți să dea posibilitate ordonatorului de credite să 
desființeze diferențele . 

Doamna Mihai Viorica: Coeficientul trebuie aplicat la toate funcțiile. 
Doamna Secretar general: În Legea nr. 153 nu sunt stabiliți coeficienți decât pentru 

demnitari. 
Domnul Toma Marius: Să lămurim, să fie clar cum aplicăm coeficientul. 
Doamna Secretar general: În lege nu sunt stabiliți coeficienți pentru celelalte 

funcții.Sunt hotărâri cu un singur coeficient, de asemenea sunt hotărâri cu coeficient minim și 
maxim. 

Domnul Toma Marius: La anexa 2, funcția de administrator care prevede studii medii 
are coeficient mai mare decât funcția de referent specialitate – cultură, care prevede studii 
superioare. 

Domnul Primar: Administratorul are mai multe responsabilități și mai multe persoane în 
subordine, are atribuții de conducere.Am mai explicat în timpul discuțiilor. 
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Domnul Toma Marius: Am  discutat  strict pe aceste aspecte.Înțeleg atribuțiile dar 
funcțiile trebuie aliniate într-o ordine descrescătoare. 

Domnul Voicu Alexandru: Sunt de acord cu stabilirea salariilor de bază, dar să fie bine 
fundamentate și cu respectarea legislației, nu la un control să fie siliți oamenii să dea banii 
înapoi. 

Domnul Viceprimar Brătășanu Cristian propune un amendament la anexa nr. 2 și 
anume creșterea coeficientului pentru funcția de referent de specialitate de la 1,87 la 2,01. 

Doamna Preda Nicoleta: Una este să stai până la ora 10 noaptea în primărie și alta e 
să te plimbi cu câteva hârtii. 

Domnul Toma Marius: la gradația 4 de ce nu sunt coeficienți? 
 Doamna Secretar general:Nu s-au majorat coeficienții, rămân la același nivel. 
 Domnul Viceprimar  prezintă un amendament pentru stabilirea coeficienților care se 
vor aplica pentru Poliția locală. 
 Doamna Mihai Viorica:Se poate să existe două funcții de referent cu studii medii care 
să aibă salarizare diferită?Vorbim despre salarizarea unitară, în legea 153 nu există funcții 
similare cu salarii diferite. 
 Se supune la vot primul amendament prezentat de domnul Viceprimar, care este 
respins cu 10 abțineri. 
 Se supune la vot amendamentul al doilea formulat de domnul Viceprimar, care este 
respins – 7 abțineri și 3 voturi ”pentru”(doamnele Pascu Adriana și Preda Nicoleta și domnul 
Brătășanu Cristian) 
 Proiectul de hotărâre este respins cu 10 ”abțineri”. 
 Domnul Primar prezintă Raportul Camerei de Conturi Prahova privind modul de 
ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 48/2019, încheiat la S.C.Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL. 
 La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: domnul Ciobanu Nicolae, 
doamna Preda Nicoleta, doamna Rizea Valeria și domnul Toma Marius. 
 Domnul Ciobanu Nicolae:În ce stadiu suntem cu iluminatul public în cartierul nou de 
locuințe din Târgșoru Nou? 
 Domnul Viceprimar: mâine vom preda amplasamentul pentru Târgșoru Nou, Stoenești, 
Ariceștiii Rahtivani și Buda. 
 Doamna Preda Nicoleta: Am fost atenționată de anumite persoane că s-a mărit 
numărul de utilaje și mașini grele care tranzitează comuna pe drumul județean.Să ne explice 
cineva dacă au voie, dacă îi monitorizează cineva. 
 Domnul Primar: Poliția locală trebuie să-i monitorizeze, dar din păcate este drum 
județean și nu are competență. 
 Domnul Viceprimar: Poliția locală nu are atribuții pe drum județean.Au fost oprite 
mașinile și dirijate pe unde este soluția de circulație. 
 Doamna Mihai Viorica: De unde cară balast? 
 Domnul Viceprimar: De la o balastieră din Filipeștii de Târg. 
 Doamna Preda Nicoleta: Concret, care sunt pașii când cetățenii observă această 
situație? Poliția locală este limitată, trebuie să se adreseze Poliției naționale? 
 Domnul Primar: A fost reînființat Postul de Poliție din comună.Se pot Adresa Poliției. 
 Doamna Preda Nicoleta: Copiii se joacă pe stradă, convoaiele de mașini nu țin cont de 
nimeni și de nimic. 
 Domnul Toma Marius: Pentru zona din Stoenești spre Elis Pavaje, se aplică Hotărârea 
Consiliului local, sau nu se aplică? 
 Doamna Preda Nicoleta: Ce facem cu câinii de pe străzi? 
 Domnul Viceprimar: Nu mi-au răspuns cei de la Bucov.Săptămâna trecută au venit, au 
ridicat, apar alții în loc. 
 Doamna Preda Nicoleta: Serviciul de gospodărire care se va înființa ar avea 
competențe în acest sens? 
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 Domnul Primar: trebuie un serviciu cu atribuții specifice. 
 Domnul Ciobanu Nicolae: În Târgșoru Nou, acum două zile, la intrarea dinspre 
Strejnicu, patru mașini mari erau parcate nu se mai putea circula în siguranță.Este periculos 
când sunt parcate pe trotuare, să-i urmărească cineva, să se ia măsuri. 
 Domnul Toma Marius: Cu rugăminți și avertismente nu se rezolvă nimic, nu o să 
reusim. 
 Doamna Preda Nicoleta: Șeful Poliției locale să fie prezent la ședință. 
 Doamna Rizea Valeria:  Vă aduc la cunoștință că la nivelul dispensarului din Ariceștii 
Rahtivani efectuăm teste pentru coronavirus gratuit și pentru toate categoriile de cetățeni, 
asigurați sau neasigurați. De asemenea efectuăm și vaccin împotriva coronavirus.Singurul 
lucru care îl au de făcut cetățenii este să sune pentru programare.În ultimele două zile tot ce 
am testat a fost pozitiv. 
 Domnul Primar: Salut această inițiativă și apreciez această deschidere.Vom face 
cunoscut acest lucru și pe site-ul instituției și în ziarul local. 
 Doamna Rizea Valeria: Ar fi o problemă în cazul unei întreruperi de energie electrică 
de mai multe ore.Fiecare vaccin are specificul său pentru păstrare în siguranță.Dacă s-ar 
putea dotarea dispensarului cu un generator.   
 Domnul Primar: O să ținem cont de solicitarea dvs. 
 Domnul Toma Marius: Aduc din nou în discuție situația de la Școala Stoenești 
referitoare la trecerea de pietoni.Au fost cazuri în țară când s-au produs accidente chiar și pe 
trecerea de pietoni. 
 Domnul Primar: Am solicitat o soluție organelor abilitate în acest sens, dar am primit 
un răspuns evaziv, anume profesorul de serviciu să asigure traversarea copiilor. 
 Domnul Toma Marius: Este necesară amenajarea unui spațiu de joacă la grădinița din 
Ariceștii Rahtivani.Spațiul este foarte mic, în curte fiind și instalațiile de la Serviciul de Apă. 
 Domnul Primar: Tot ce au cerut școlile a fost prins în buget.Referitor la grădiniță, ar 
exista o soluție dacă am obține clădirea unde a fost sediul TELECOM.Încercăm să 
reglementăm situația terenului din acea zonă. 
 Doamna Mihai Viorica:Cine urmărește iluminatul public stradal? 
 Domnul Primar: În funcție de sesizările primite de la cetățeni, se centralizează și se 
intervine. 
 Domnul Voicu Alexandru:În legătură cu grădinița de la Aricești, unde sunt bazinele de 
apă, poate am putea mări spațiul de joacă cu cel din exterior, unde sunt așezate băncile de 
către Primărie. 
 Doamna Mihai Viorica: Este o conductă de gaze acolo. 
 Domnul Voicu Alexandru: La Școala Nedelea există un culoar de trecere spre poartă, 
atât înseamnă curtea școlii. Sala de sport nu este funcțională, copiii trebuie să alerge, să se 
joace în pauze, dar nu au unde.Să încercăm să amenajăm terenul cumpărat de la Bosie. 
 Domnul Viceprimar: Este bugetată amenajarea spațiului de joacă. 
 Domnul Stoica Daniel: Ar mai fi o soluție, folosirea spațiului verde din fața școlii. 

Constatând că dezbaterile s-au epuizat, Preşedintele declară închise lucrările şedinţei. 
           Drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces verbal. 
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