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

           încheiat astăzi 28.06. 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 9 consilieri, din 10 consilieri în funcție, din care 6 sunt prezenți fizic în 
sala de ședință și 3 on-line(domnul Ungureanu Dorinel, domnul Voicu Alexandru și doamna 
Pascu Adriana-Simona).Absentează doamna Băcanu Viorica. 

Doamna Preda Nicoleta, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 186 /2022  și este legal constituită . 

Domnul Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un  număr de 4 proiecte de 
hotărâri. 

Propunerea este aprobată cu 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri prezenți. 
Ordinea de zi suplimentată este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei privind participarea Comunei Aricestii 

Rahtivani în cadrul proiectului:„Document de Planificare Urbană în format digital pentru 
Comuna Aricestii Rahtivani – PUGAricestii Rahtivani; Plan Urbanistic Zonal-PUZ Aricestii 
Rahtivani; Plan de Mobilitate UrbanaDurabila- PMUD Aricestii Rahtivani”, în vederea solicitării 
unei finanţări nerambursabile în cadrulPlanului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10-Fond local,Investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană  (comisia nr. 1) 

2.Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei privind privind aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor aferente proiectului ,,Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri / 
specialiști din sănătate și învățământ în Comuna Aricestii Rahtivani’’, în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10- Fondul local(comisia nr. 1) 

3.Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei privind acordarea dreptului de folosință 
a Bazei sportive Ariceștii Rahtivani, și a terenurilor de fotbal din satele Nedelea și Târgșoru 
Nou, Asociației Clubul Sportiv Petrolul 52(comisia nr. 3) 

4.Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei privind aprobarea emiterii acordului 
prealabil în vederea reabilitării/modernizării Drumului de exploatare nr. 193 apartinand 
domeniului public al comunei Aricestii Rahtivani de către S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT 
S.R.L. și S.C. VLAICU TRANS S.R.L(comisia nr. 1) 

5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare prin Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare 
fosta primarie” (comisia nr.1) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Amenajare 
rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii 
Rahtivani”(comisia nr. 1) 
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7.Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea implementării  
proiectului „Dotare camine culturale pentru activitati diverse cu instrumente muzicale si 
aparatura electronica” (comisia nr.1) 
 8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică a terenului   aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, în 
suprafaţa de 16,70 ha, situat in extravilanul satului Nedelea înscris in C.F. nr. 25522, identificat 
cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile martie și 
aprilie  2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe 
raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 10.Depunerea jurământului de consilier local de către domnul Șologon Costel-Cristian. 

11. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Supusă la vot, ordinea de zi suplimentată  este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 15 iunie 2022. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Ținând cont de faptul că la ședință este invitat și domnul Iancu Gheorghe, șef serviciu 

Poliție locală, doamna președinte de ședință invită membrii Consiliului local să adreseze 
întrebări acestuia. 

Doamna Rizea Valeria: Trebuie găsită o soluție cu bicicliștii care nu circulă 
regulamentar, nu semnalizează pe unde merg. 

Domnul Iancu Gheorghe: Întotdeauna le-am recomandat respectarea regulilor de 
circulație și purtarea echipamentului corespunzător. 

Domnul Toma Marius: Au apărut din nou mașinile parcate pe trotuar și zone cu locuințe 
neîngrijite, vegetație crescută. 

Domnul Iancu Gheorghe: Suntem în deficit de personal, doi colegi sunt la curs, comuna 
este din nou tranzitată de vehicule de mare tonaj. 

Domnul Toma Marius: Fac apel la cetățenii care blochează trotuarele  cu mașinile să 
dea dovadă de simț civic.De asemenea cetățenii sunt rugați să-și întrețină spațiile din dreptul 
proprietăților. 

Doamna Preda Nicoleta:Se apropie zilele comunei, a început și vacanța elevilor, vă rog 
să aveți în vedere unele recomandări pentru această perioadă. 

Domnul Iancu Gheorghe: Bicicletele nu trebuie să constituie un pericol pentru 
participanții la trafic.Întotdeauna este mai important să previi. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la primul punct din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri 

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

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare, precizând importanța inițerii și aprobării 
unui asemenea proiect de hotărâre.A fost identificată și o suprafață de teren în satul Târgșoru 
Nou de circa 3400 mp, unde a fost grădinița veche.Este o zonă foarte bună, sunt niște proiecte 
tip P+E+M, s-ar putea construi un număr de 4 astfel de unități.Este un proiect complex, 
finanțarea este de 792 euro/mp. 

Doamna Preda Nicoleta: Am putea cuprinde în categoria beneficiarilor și funcționari? 
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Domnul Primar: Putem cuprinde și persoane defavorizate sau alte alte categorii, se va 
întocmi un regulament la momentul oportun. 

Domnul Viceprimar:Propun ca tinerii defavorizați să fie din satul Târgșoru Nou. 
Domnul Ciobanu Nicolae:Acest proiect va aduce un plus de valoare zonei 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul trei  din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Monitorizare 
Proceduri administrative din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Reprezentanții Clubului Petrolul a prezentat interes pentru întreținerea și modernizarea 
Bazei sportive.Va înlocui gradenele deteriorate, vor fi jocuri amicale, fără a împiedica 
activitatea Clubului sportiv. 

Domnul Ciobanu Nicolae: Există posibilitatea reabilitării terenului de fotbal de la 
Târgșoru Nou. 

Domnul Primar: Avem în plan această reabilitare, de asemenea și terenul sintetic de la 
Nedelea. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi ”pentru” din 9 consilieri 

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

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare privind oportunitatea acestui proiect. 
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 cinci din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Doamna Preda Nicoleta: În ultimul timp, au fost inițiate mai multe proiecte cu finanțare 
PNRR.Când vom afla dacă au fost admise? 

Domnul Primar:La sfârșitul lunii august ar trebui să știm. 
Doamna Rizea Valeria: În caz contrar nu mergem mai departe cu proiectele? 
Domnul Primar: Ba da, vom finanța din bugetul local. 
Domnul Toma Marius: Am avut multe solicitări în legătură cu această clădire simbol a 

comunei. 
Doamna Preda Nicoleta:Cine este implicat în aceste proiecte pe fonduri europene? 
Domnul Primar: Este o colaborare între aparatul de specialitate, primar, viceprimar, 

secretar general și consultant. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul șase din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar precizează faptul că este vorba despre pista velo dintre Stoenești și 
Târgșoru Nou, pentru care s-a propus finanțare și în cadrul proiectului Anghel Saligny, dar am 
identificat o nouă oportunitate. 

Doamna Preda Nicoleta: Pot fi accesate simultan? 
Domnul Primar:Nu se poate finanțare decât în cadrul unui singur proiect. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul șapte din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții și Serviciul Buget Finanțe din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei de 
specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar: În lista de investiții aprobată au fost prevăzute sume pentru o stație de 
sonorizare, acum am identificat surse de finanțare prin GAL.Acest proiect va demara foarte 
curând. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la punctul opt din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice, Investiții  din cadrul Primăriei. Avizele  Comisiilor  de specialitate nr.1, 2 și 3  din cadrul 
Consiliului local sunt favorabile adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar: Având în vedere discuțiile din ședința anterioară, am considerat 
necesar și oportun să aducem unele modificări proiectului inițial, respectiv durata maximă a 
concesiunii s-a redus la 30 de ani.S-a stabilit clauză referitoare la perioada de începere și 
finalizare a lucrărilor.Este oportun pentru localitate, își păstrează categoria de pășune. 

Domnul Spiridon Marius prezintă Consiliului local procesul verbal încheiat în ședința 
ARITAURUS. 

Domnul Spiridon Marius, propune un amendament, anume panourile fotovoltaice să fie 
amplasate la o înălțime de cel puțin 80 cm de la nivelul solului și să se asigure căi de acces 
spre drumurile limitrofe. 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu un număr de 8 voturi ”pentru” și 1 
”abținere”(dnul Ciobanu Nicolae). 

Președintele  de ședință solicită propuneri pentru membri în comisie. 
Domnul Spiridon Mariul îl propune pe domnul Ciobanu Nicolae, dar acesta nu este de 

acord. 
Domnul Spiridon Marius îl propune pe domnul Toma Marius. 
Doamna Preda Nicoleta îl propune pe domnul Brătășanu Cristian, care refuză și pe 

doamna Pascu Adriana-Simona. 
Domnul Viceprimar propune membri supleanți pe doamna Preda Nicoleta și pe domnul 

Ungureanu Dorinel 
Fiecare membru propus, este votat cu 8 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(domnul Ciobanu 

Nicolae). 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 8 voturi ”pentru” și 1 

”abținere”. 
La punctul 9 din ordinea de zi, doamna Secretar general prezintă Sentința Civilă nr. 

4152/2022, definitivă prin neapelare, privind validarea domnului Șologon Costel-Cristian în 
funcția de consilier local. 

Domnul Șologon Costel-Cristian este invitat să depună și să semneaze ”Jurământul”. 
După depunerea jurământului, domnul Șologon Costel-Cristian este felicitat de colegi și 

domnul Primar. 
Doamna Secretar general prezintă membrilor Consiliului local ”Procesul verbal de 

negociere” încheiat pentru achiziționarea clădirii de la Bos Trans, precizând că proprietarii nu 
au fost de acord cu suma oferită. 

Domnul Primar: Doamna Stancu Viorica, reprezentantul firmei Bos Trans a considerat 
suma oferită foarte mică  și a făcut oferta de 23.000 euro fără TVA. 

Doamna Secretar general: Comuna nu poate cumpăra la un preț mai mare decât cel 
stabilit prin raportul de evaluare. 

Domnul Viceprimar:Am înțeles că de-a lungul timpului au fost mai multe evaluări, dar de 
unde a apărut suma de 23.000 euro? 
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Domnul Primar: În perioada 2018-2022 au fost mai multe evaluări care au variat între 
13.000, 14.000 și 17.000 euro.Consiliul local nu a aprobat raportul de evaluare, a aprobat o 
sumă mai mică. 

Doamna Stancu Viorica, care este prezentă în ședință precizează că suma de 23.000 
de euro rezultă dintr-un raport din 2018, și nu înțelege cum evaluatorul de acum a ajuns ala o 
sumă atât de mică, în timp ce toate prețurile construcțiilor a crescut. 

Doamna Secretar general:Evalauatorul care a întocmit raportul de evaluare este 
autorizat ANEVAR. 

Domnul Viceprimar propune efectuarea unei expertize pe rezistența clădirii. 
Doamna Preda Nicoleta: Este necesar ca publicul să fie lămurit. 
Doamna Pascu Adriana:Să luăm în considerare că luăm doar clădirea, nu și terenul, iar 

clădirea arată jalnic.Sunt plătite la zi toate impozitele și taxele? 
Doamna Stancu Viorica:Nu sunt plătite, deoarece firma nu a avut bani. 
Doamna Pascu Adriana:Niciodată nu s-a plătit impozit? 
Doamna Secretar general:Decizia de impunere se poate face pe 5 ani, cât permite 

legea. 
Domnul Primar aduce la cunosștință  Consiliului local faptul că Organizația Umanitară 

Concordia scoate la vânzare ferma pentru copii la un preț de 2.200.000 lei.Consideră că este 
o oportunitate această achiziție, am putea organiza un campus școlar cu creșă, grădiniță, after 
school, cantonament pentru sportivi, tabere de vară. 

Domnul Toma Marius:Pare o oportunitate care trebuie analizată. 
Domnul Ungureanu Dorinel:Este o oportunitate și trebuie inițiat proiect de hotărâre în 

acest sens.O să avem numai avantaje la această achiziție. 
Domnul Șologon Costel-Cristian: Ținând cont de valoarea unei asemenea investiții, 

suntem obligați de lege să facem o dezbatere publică. 
Domnul Primar:La 1 iulie se deschide prin PNRR posibilitatea accesării de fonduri 

pentru creșe pentru copii. 
Domnul Spiridon Marius:Nu putem să facem transferul clădirilor de la Centrul Școlar 

Nedelea? 
Domnul Primar:Asm avut această discuție, trebuiesc urmați niște pași.Am discutat și 

pentru clădirile de la Casa Agronomului.Terenul de la ceilalți moștenitori, cel de lângă cel  
achiziționat de la doamna Bosie, nu a putut fi cumpărat, oricum prețul nu mai este același, 
trebuie să vedem ce doresc și aceștia. 

Doamna Pascu Adriana:Care este situația de la Sala de sport Nedelea? 
Domnul Primar:Am deschis acțiune în instanță, pe 30 iunie va fi o expertiză care se va 

depune la dosarul din instanță. 
Doamna Pascu Adriana:S-a făcut contract cu firmă pentru asfaltare? 
Domnul Viceprimar:S-a încheiat contractul. 
Doamna Rizea Valeria:Puteți prezenta niște concluzii în urma acțiunii ”Zia porților 

deschise” la Ecomaster? 
Domnul Primar:Acest eveniment nu a fost organizat niciodată până acum.S-a 

desfășurat în bune condiții, ne-am făcut o ideie cât de cât despre cum funcționează această 
firmă.Au existat suspiciuni de tot felul.Se va realiza un program de monitorizare pentru apă, 
aer, sol cu probe luate în paralel pentru analize.Cetățenii susțin că nu trebuie extinsă firma 
ECOMASTER. 

Doamna Preda Nicoleta:În articolul scris de Marius Nica a fost foarte bine reflectată 
situația.Cine nu cunoaște situația direct nu poate fi o sursă credibilă. 

Domnul Toma Marius:Mulțumim cetățenilor care au participat. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:Ați discuta despre ECOMASTER, dar mesajul către 

cetățeni care este? 
Domnul Primar:Mesajul către cetățeni este că trebuie să ne informăm, să vă informați 

înainte de a trage concluzii și să vedem lucrurile mai aproape. 
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Domnul Șologon Costel-Cristian:Cei de la ECOMASTER au în spate mulți ani de 
activitate, de ce au organizat tocmai acum acest eveniment? 

Domnul Primar:Au lăsat să se dea naștere la suspiciuni, a fost o greșeală de 
management. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Trebuie să ne sounem punctul de vedere, mai ales în 
puncte sensibile cum este și ECOMASTER. 

Domnul Viceprimar:Ca demnitar mă abțin, ca cetățean voi face ce spun cetățenii. 
Domnul Ciobanu Nicolae:Mă așteptam să fie mai mulți oameni prezențiO parte din 

participanți au adresat întrebățri, fără reproșuri. 
Pascu Adriana-Simona:Realitatea se reflectă în semnăturile cetățenilor care au fost de 

ordinul sutelor împotriva extinderii ECOMASTER.Niciodată nu voi vota pentru acest proiect. 
Doamna Preda Nicoleta: În acest an există un copil care a susținut examenul de 

bacalaureat cu media 10.O felicit pe Diana Zamfir și pe părinții acesteia, Dana și Bobi Zamfir. 
Constatând că dezbaterile s-au epuizat, Preşedintele declară închise lucrările şedinţei. 

           Drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces verbal. 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI     
                Nicoleta PREDA                                                                Violeta-Neluţa PETCU 


