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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, 27 ianuarie 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, dnul Ciobanu Nicolae, precizează că ședința a fost convocată 
de Primarul comunei cu Dispoziția nr.11/2021 și este legal constituită . 

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

Organizare și Funcționare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 1, 2 
și 3) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici actualizați  la obiectivul  de investție ”Amenajare zonă multifuncțională 
punct Trestioreanu, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici actualizați la obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare ape menajere și 
stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani” (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea numărului de 
posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primăriei comunei 
Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021 (comisia nr. 3) 
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea planului de acțiuni 
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de către beneficiarii de venit 
minim garantat pentru anul 2021 (comisia nr. 3) 
 6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de 
ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021 (comisia nr. 2) 
 7.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) 

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 extraordinară 

de îndată din data de 6 ianuarie 2021. 
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  Administrație Publică 
din cadrul Primăriei.Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local   este 
nefavorabil  adoptării hotărârii, fără motivare. Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local   este nefvorabil  adoptării hotărârii, fără motivare. Raportul  Comisiei  
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de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local   este nefavorabil  adoptării hotărârii, fără 
motivare. 

Dnul Primar: Acest Regulament a fost revizuit și aprobat de Consiliul local anul trecut, 
prin hotărâre.Am considerat necesar ca anul acesta, fiind un consiliu format din mai mulți 
consilieri noi,  să se aprobe un nou regulament pentru o bună funcționare a consiliului local. 

Dnul Ciobanu Nicolae: am constatat inadvertențe în ascest regulament, de exemplu la 
art. 29 unde se spune că ședințele Consiliului local sunt publice, după aceea este un alt 
articol  cred că 41, în care se spune că trebuie cerere aprobată de președintele de ședință 
pentru participare la ședință.Propun următorul amendament:”Eliminarea punctului d) de la 
art. 41 și alin. 2”. 

Dna Preda Nicoleta:Dacă eliminăm aceste proceduri, trebuie să ne gândim cum 
selectăm persoanele care doresc să participe la ședință, mai ales în condiții de pandemie. 

Dnul Primar: Dacă nu există această procedură, este foarte greu când vor veni 20 – 
30 de persoane și nu le este permis să intre în sală. 

Dna Preda Nicoleta: Am parcurs întreg regulamentul, anumite paragrafe ar trebui 
eliminate, cum ar fi articolul cu minoritățile.De asemenea la art. 29, ar trebui completat că 
ședințele sunt publice prin transmiterea în direct sau a înregistrărilor pe internet.Dacă nu le 
oferim transparență, oamenii nu mai au încredere în noi. 

Dna Secretar general:Aceste aspecte sunt menționate în alte articole în cuprinsul 
regulamntului. 

Dna Mihai Viorica:Eu înțeleg că Regulamentele se fac pentru a fi aplicate consiliilor 
locale respective, ar trebui să-l adaptăm pentru noi, există mai multe neconcordanțe în el. 

Dna Secretar general: Regulamentul conține prevederi legale și este o propunere 
făcută Consiliului local.Nu am văzut să fi făcut nici dvs nici altcineva vreun  amendament . 

Dnul Primar:Același regulament a fost și anul trecut, când l-ați aprobat. 
Dna Mihai Viorica:Acum am avut timp suficient să-l citesc, atunci nu aveam timp.Sunt 

multe articole care ar trebui modificate, dar modificând un articol se modifică și altele că au 
legătură între ele. 

Dnul Primar: Ca să nu ne mai întâlnim cu situații de genul acesta, ar trebui ca 
rapoartele comisiilor să fie depuse cu 24 – 48 de ore înainte de data ședinței. 

Dna Preda Nicoleta propune trimiterea proiectului de hotărâre pentru reexaminare. 
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.  
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 
nefavorabil  adoptării hotărârii, fără motivare. Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local   este nefavorabil  adoptării hotărârii, fără motivare. Raportul  Comisiei  
de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local   este nefavorabil  adoptării hotărârii, fără 
motivare. 

Dnul Primar:În anul 2017a fost executat S.F.-ul ,iar în 2018 au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici. Lucrarea a fost scoasă la licitație de 2 ori, ultima dată în octombrie anul 
trecut, când au apărut majorări nejustificate față de ceea ce a fost  aprobat în consiliul 
local.Am solicitat proiectantului să actualizeze indicatorii conform modificărilor legislative,  
O.U.G. nr. 114/2018. Am solicitat mai multe opinii despre acest proiect. 

În scopul dezbaterilor se înscriu la cuvânt: dnul Toma Marius, dnul Voicu Alexandru , 
dnul Dragomir Valentin și dna Mihai Viorica. 

Dnul Toma Marius:Era foarte bine dacă proiectantul venea să prezinte proiectul, sunt 
foarte multe semne de întrebare. 

Dnul Primar:Așa am intenționat, dar au fost niște probleme și nu a putut să vină. 
Dnul Voicu Alexandru:În momentul în care acest proiect a fost prezentat consiliului, am 

studiat cu atenție, dar lipsa omului care a întocmit proiectul nu ne convinge.Au fost prevăzute 
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clădiri administrative, dar nu stim exact ce cuprinde. Ar fi fost de interes un centru de 
sănătate. 

Dnul Primar:În 2018 proiectantul a fost aici,  s-a explicat ce cuprinde clădirea 
administrativă.Se va acorda întrebuințarea dorită de consiliul local.În prima fază erau 
cabinete medicale,birou notarial, sedii de partide, sală de evenimente. 

Dnul Dragomir Valentin: În ce stare suntem cu zona Trestioreanu și canalizarea? Le 
ridicați pe SEAP  de actualizați indicatorii? 

Dnul Primar:Am mai explicat, pentru a se trece la proiectarea în sine, trebuie ridicat pe 
SICAP S.F.-ul cu indicatorii actualizați.Prin proiectul tehnic ce se va executa se vine cu valori 
concrete.Oricum durează foarte mult, dacă se vor ridica pe SICAP în februarie abia în 
toamnă să se finalizeze.Este un procedeu greoi, care implică mai multe etape. 

Dnul Dragomir Valentin: Nu sunt de acord ca și proiectarea și execuția să fie 
încredințate aceleiași firme.Ce pierde de la proiectare, adaugă la execuție. 

Dnul Primar:Dacă avem documentația finalizată putem aplica pentru fonduri europene. 
Dnul Dragomir Valentin:Am înțeles strategia dvs, dar nu m-ați convins.Trebuie să știm 

pașii pentru accesare fonduri europene. 
Dnul Primar: Eu știu pașii care trebuiesc urmați, important este să avem proiecte 

foarte bune.Un proiect foarte bun asigură și o execuție foarte bună. 
Dna Mihai Viorica: Alături de proiectul de hotărâre am primit un deviz general fără 

semnătură.M-am dus la dna Zegheru și nu am găsit F-urile..Prin HCL nr. 7/2018 au fost 
aprobați indicatorii cu valori.Acum nu este actualizare, este o modificare a hotărârii 
Consiliului local. 

Dnul Primar: Nu este vorba de modificare, am mai spus este vorba de manoperă și 
creșterea valoarii euro. 

Dna Mihai Viorica: Trebuie respectat ceea ce deja s-a aprobat, se modifică foarte mult.  
Dnul Primar:O să vină și proiectantul și o să clarifice toate aspectele, dar nu este mai 

mult decât a fost pus pe SICAP nelegal, este mai puțin. 
Dna Mihai Viorica:Eu nu știu nimic, nu am semnat eu pentru ridicare pe SICAP. 
Dna Preda Nicoleta:Cine ne dă lecții despre proiecte? Nu vorbesc decât de sala de 

sport de la Nedelea, care știm cu toții cum este și despre proiectele cu amenajarile care le-
am avut în discuție în decembrie. 

Dnul Primar:Ne batem joc efectiv.Aceleași documente au fost și în 2018.Când a fost 
scos pe SICAP cu 26000 a fost fără hotărâre de consiliu local și nu a zis nimeni nimic. 

Dnul Toma Marius: Poate ar trebui să venim într-o ședință următoare cu completări. 
Dna Dumitru Mihaela : Devizele trebuie să fie semnate, ștampilate, să fie asumate de 

cineva.Propun trimiterea proiectului  spre reanalizare. 
Propunerea este aprobată cu 14 voturi ”pentru” și o abținere (dna Preda Nicoleta). 
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. 1 din cadrul Consiliului local   este 
nefavorabil  adoptării hotărârii, fără motivare. Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din 
cadrul Consiliului local   este nefavorabil  adoptării hotărârii, fără motivare. Raportul  Comisiei  
de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local   este nefavorabil  adoptării hotărârii, fără 
motivare. 

Dnul Primar: Aceste proiect este în aceeași formă, a fost aprobat tot în 2018, acum am 
venit cu actualizări conform OUG nr. 114/2018.La acest proiect sunt foarte multe probleme, în 
primul rând cu amplasarea stațiilor  de epurare. Știu problema lipsei terenului, dar vor fi 
cheltuielii foarte mari cu întreținerea. 

Dnul Toma Marius: Sunt zone care nu au fost prinse în S.F. 
Dnul Primar:Lucrările se pot face prin proiectul tehnic.Oricum, proiectele au fost 

întocmite cu mai mulți ani în urmă, au fost plătite și recepționate și cred că nu o să ne mai 
bage în seamă niciun proiectant. 
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Dnul Toma Marius: La proiectul tehnic trebuie să se țină cont de mai multe aspecte. 
Dnul Primar: O să mai trebuiască alocate fonduri pentru lucrările care nu sunt 

prevăzute în S.F.Oricum, văd că nu se dorește aprobarea acestui proiect, așa că o să-l scot 
la licitație așa cum a fost aprobat în 2018.Eu lupt pentru finanțare pe fonduri europene, nu 
avem capacitatea să mergem mai departe numai din bugetul local. 

Dna Mihai Viorica:S-a modificat ceva în indicatori? 
Dnul Primar răspunde afirmativ. 
Dna Mihai Viorica:Acest proiect a fost aprobat pe 3 loturi, prin 3 hotărâri.Acum totul 

este prins într-un proiect, este modificat fată de ce s-a aprobat.La actualizarea indicatorilor, 
legea nu dă dreptul să se modifice ceea ce s-a aprobat prin hotărâre a consiliului local. Am 
avut încredere în specialiști când s-au prezentat devizele, acum nu pot avea încredere în 
niște devize care nu poartă nicio semnătură. 

Dnul Primar: Ce a fost bun atunci, nu mai este bun acum. 
Dnul Brătășanu Cristian propune trimiterea proiectului spre revizuire. 
Propunerea este aprobată cu 11 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”(dna Mihai Viorica, dnul 

Dragomir Valentin, dna Preda Nicoleta și dnul Stoica Nicolaie-Daniel). 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartiment Asistență socială 
din cadrul Primăriei.Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 3 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. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 5 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartiment Asistență socială 
din cadrul Primăriei.Raportul  Comisiei  de specialitate nr. 3 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. 
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 unanimitate de voturi. 
La ultumul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: dnul Voicu Alexandru, dna 

Dumitru Mihaela, dnul Rohat Gheorghe și dna Pascu Adriana-Simona. 
Dnul Voicu Alexandru:Canalizarea se va face prin vacuum sau gravitațional? 
Dnul Primar: Este gravitațional, și unde nu permite terenul se repompează. 
Dnul Voicu Alexandru:Am pus această întrebare deoarece în mandatul din 2012-2016, 

am mers împreună cu un grup de consilieri în localitatea Prundu din județul Giurgiu care 
avea canalizare prin vacuum, realizată din fonduri europene, o adevărată bijuterie.Nu știu de 
ce nu v-ați gândit și la varianta prin vacuum. 

Dnul Primar: Sunt foarte multe lucruri legate de canalizare, S-au făcut studii fără 
finalizare clară, cum este și acest proiect.Nu am avut 2 variante de comparație.Din punct de 
vedere al terenului, sistemul gravitațional are avantaje foarte mari.Canalizarea prin vacuum 
are avantajul că nu se strică drumurile foarte mult, dar costurile pentru realizare sunt mari și 
mentenanța este dificil de realizat.Materialele de calitate sunt foarte scumpe, cele ieftine sunt 
de calitate slabă.S-a stabilit soluția pentru gravitațională și nu mai putem schimba acum un 
proiect pentru care deja s-au cheltuit foarte multi bani. 

Dna Dumitru Mihaela: Ce s-a mai înâmplat cu problema transportului în comun pentru 
Târgșoru Nou.O să înceapă școlile și atunci problemele sunt mai mari. 
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Dnul Primar: Am făcut memoriu către Consiliul Județean, cu situația din toate satele, 
respectiv traseul Nedelea-Aricești-Stoenești-Târgșoru Nou, orele de funcționare a curselor, 
se pare că ar fi o problemă, autobuzele nu mai merg până în autogară. 

Dnul Rohat Gheorghe: Referitor la amenajarea clădirii administrativă din zona 
Trestioreanu, la etajul 2 este propunere pentru amenajare sedii partide politice, dar cred că ar 
fi util să dăm altă destinație. 

Dnul Primar: Destinația se va stabili tot priin hotărâre a Consiliului local, după 
finalizare. 

Dna Pascu Adriana-Simona:În satul Nedelea la stația de la alimentara, la intrarea spre 
strada morii s-a format o groapă care este foarte greu de ocolit fiind în mijlocul străzii. 

Dnul Dragomir Valentin: Cum stăm cu dezinfecția în localitate? S-a mai făcut cu firmă 
autorizată în spațiile publice? 

Dnul Primar: Ultima dezinfecție a fost vineri. 
Dnul Dragomir Valentin:De câte ori zice legea că trebuie făcută dezinfecția? Vorbesc 

de spațiile publice. 
Dna Mihai Viorica: Dezinfecția o faceți numai în clădiri sau și în alte spații publice, de 

exemplu stațiile de autobuz? 
Dnul Primar: S-a efectuat dezinefctia în Primărie și la Târgșoru Nou unde s-a amenajat 

centrul de vaccinare anti COVID.În aer liber dezinfecția este eficientă 4 ore, iar în spațiile 
închise 8 ore. 

Dnul Dragomir Valentin: La terenul de fotbal de la Nedelea deja a început să se 
îngălbenească iarba, trebuia tuns gazonul, nu s-a mai făcut nimic din toamnă. 

Dnul Primar:În noiembrie a expirat contractul cu întreținerea spațiilor verzi, și pe timp 
de iarnă nu am mai angajat anumite contracte, care nu își aveau rostul. 

Dnul Dragomir Valentin: La Buda , în zona de la blocuri, la intersecție trebuie montat 
un indicator ”STOP”.Se circulă din parcul industrial, se vine cu viteză, ar trebui și un semn de 
”CURBĂ PERICULOASĂ”. 

Dnul Primar: Dacă este drum local putem interveni. În general este o problemă cu 
limitarea vitezei, ar fi util un radar. 

Dna Mihai Viorica:Dacă este drum județean nu putem interveni. 
Dnul Dragomir Valentin: Ar fi utilă și montarea unor indicatori ”COMUNĂ 

SUPRAVEGHEATĂ VIDEO”. 
Dnul Ungureanu Dorinel: În intersecția de la Stoenești spre Brătășanca s-a pus pietriș, 

s-a înălțat foarte mult drumul, apa de la precipitații intră în curțile oamenilor. 
Dnul Toma Marius: Cei care au vândut pepeni în vară au adus pietriș. 
În urmă cu 2 ședințe cred, s-a ridicat problema proprietarilor de TIR, respectiv 

identificarea unui teren pentru amenajare parcare.Eventual să cumpărăm un teren. 
Dnul Primar:Dacă doriți un asemenea obiectiv ar trebui prins în lista de investiții. 

Oricum nu este o chestiune simplă. În primul rând trebuie dotare cu utilități, asigurare pază. 
Dnul Dragomir Valentin: Teren găsim, dar legal putem face? 
Dnul Primar: Dacă hotărâți în consiliul local da , dar ideal ar fi un parteneriat public-

privat, să găsim un investitor. 
Dna Mihai Viorica:Problema parcărilor este veche. Amenajase dnul Bădicu de la 

SIMONEL o parcare, dar cu plată.Proprietarii de TIR nu au mai mers acolo, și au parcat tot 
pe domeniul public. 

Dna Rizea Valeria:Ce puteți spune despre centrul de vaccinare de la Târgșoru 
Nou?Am încercat să ajut pacienții cu programări, dar este o problemă delicată.De exemplu s-
a găsit loc liber la ora 19 la Mizil sau la Urlați.Este greu de ajuns acolo. 

Dnul Primar: Primăria a depus cerere pentru autorizarea centrului amenajat, dar 
problema în sine este cu vaccinul.Lipsesc dozele care ar trebui alocate centrului. 

Dna Mihai Viorica: Personal pentru centru de vaccinare este? 
Dnul Primar. Da, se găsește personal. 
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Dna Mihai Viorica:Ce rată de infectare  mai avem în prezent? 
Dnul Primar: Avem 14 cazuri, respectiv 1,28 la o mie de locuitori. 
Dnul Primar: Vom avea dezbateri pe linie de buget.Vă rog să veniți cu propuneri 

concrete să definitivăm lista de investiții.Se lucrează la Strategia de dezvoltare, se va pune în 
dezbatere publică. 

Dna Secretar general: Referitor la clădirea fostei școli speciale de la Nedelea, am 
discutat cu dna secretar general a Consiliului județean Prahova care a confirmat că acest 
imobil a gost solicitat și de către dnul doctor Donțu. O  să facem demersuri să încercăm să o 
dobândim. 

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., 
                   Nicolae CIOBANU                                            Violeta-Neluţa PETCU 
   

 
 
 

 
 
 
 

 


