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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 28 iulie  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 11 consilieri   din totalul de 15, respectiv 7 consilieri în sala de 
ședință și 4 consilieri care participă on line ( domnul Ungureanu Dorinel, doamna Preda 
Nicoleta, domnul Toma Marius și domnul Voicu Alexandru). Absentează  domnul Dragomir 
Valentin, domnul Scarlat Aurel, doamna Mihai Viorica și doamna Rizea Valeria.  
 Președintele de ședință, domnul Brătășanu Cristian, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 174 /2021 și este legal constituită . 

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

înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani, în subordinea Consiliului 
Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții 
al acestuia (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea emiterii acordului 
prealabil în vederea reabilitării/modernizării   Drumului de exploatare nr. 510 si Drumului de 
exploatare nr. 526 apartinand comunei Aricestii Rahtivani de către   S.C. Class Beton Agregate 
S.R.L. (comisia nr. 2) 
 3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind constatarea oportunității 
aprobării inițerii demersurilor necesare înființării Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou 
(comisiile  nr. 1 și 3) 
 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizării în anul 2021 a 
excedentului  bugetului local (Comisia nr. 1) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimări 2022 – 
2024.(comisia nr. 1) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea contului de 
execuție bugetată pe trimestrul II al anului  2021(comisia nr. 1) 

7.Proiect de hotărâre iniițiat de Primarul comunei  privind alegerea președintelui de 
ședință pentru perioada august-octombrie 2021 (comisia nr. 2) 

8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei   privind aprobarea Listei cuprinzând  
persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a 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) 

9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea Listei cuprinzând  
cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea  unei 
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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) 
 10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile martie, 
aprilie și mai  2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea 
pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 

11. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Ordinea de zi propusă este aprobată cu  11 voturi ”pentru” din 11 consilieri  prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 7 iulie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 11 voturi ”pentru” din 11 consilieri prezenți. 
Domnul 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 comunei Ariceștii Rahtivani. Avizele  Comisiilor de  specialitate 
nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului local   sunt favorabile adoptării hotărârii.  

La ședință participă doamna Scumpu Dorina, domnul Pârâianu Eduard-Nicolae și 
domnul Nicolae Constantin. 
 Doamna Secretar general precizează că proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii 
publice și nu au fost înregistrate propuneri sau recomandări. 
 Se înscrie la cuvânt domnul Rohat Gheorghe. 
 Domnul Rohat Gheorghe propune două amendamente la proiectul de hotărâre, după 
cum urmează: 
 1.Completarea organigramei cu încă două posturi, respectiv un post de 
magaziner/casier și un post de muncitor necalificat (femeie de serviciu) 
 2.Completarea anexei 3 – Stat de funcții, în sensul că  șefii de secții să dețină licență 
pe ramura sportivă. 
 Președintele de ședință solicită propuneri pentru completarea Consiliului de 
administrație cu doi membri din rândul consilierilor locali. 
 Doamna Preda Nicoleta propune pe domnul Ungureanu Dorinel și pe domnul Stoica 
Nicolaie-Daniel. 
 Domnul Toma Marius face aceleași propuneri ca și doamna Preda Nicoleta. 
 Domnul Brătășanu Cristian îl propune pe domnul Ciobanu Nicolae, dar acesta nu 
acceptă. 
 Se supun la vot individual cei 5 membri propuși pentru Consiliul de Administrație: 

- Constantin Nicolae – 11 voturi ”pentru” 
- Pârâianu Eduard-Nicolae – 11 voturi ”pentru” 
- Scumpu Dorina – 11 voturi ”pentru” 
- Ungureanu Dorinel – 10 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(dnul Ungureanu Dorinel) 
- Stoica Nicolaie-Daniel – 11 voturi ”pentru”. 
Se supune la vot primul amendament formulat de domnul Rohat Gheorghe, care este 

adoptat cu 11 voturi ”pentru”. 
Se supune la vot al doilea amendament formulat de domnul Rohat Gheorghe, care 

este adoptat cu 11 voturi ”pentru”. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” 

(dnul Ciobanu Nicolae). 
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 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 favorabil 
adoptării hotărârii.  

Se înscriu la cuvânt domnul Ciobanu Nicolae și domnul Toma Marius. 
Domnul Ciobanu Nicolae:Sunt intabulate aceste drumuri? 
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Doamna Secretar general: Sunt în curs de intabulare. 
 Domnul Toma Marius: Cu ceva timp în urmă am fost atenționați  că drumul s-a lățit 
foarte mult, s-a intrat pe proprietățile cetățenilor care dețin teren în zonă. 
 Doamna Secretar general: Cele două drumuri au lățimea de 8 metri, conform Hotărârii 
Consiliului local din 2011.Până la intabulare nu se vor face intervenții pe aceste drumuri. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi ”pentru” din 11 consilieri 
preznți. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registratură, 
Relații publice, Monitorizare și proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Ariceștii 
Rahtivani. Avizele  Comisiilor de  specialitate nr.  1 și 3   din cadrul Consiliului local   sunt 
favorabile adoptării hotărârii.  
 Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi ”pentru” din 11 consilieri 
prezenți. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 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. Avizul Comisiei  de  specialitate nr. 
1  din cadrul Consiliului local   este  favorabil adoptării hotărârii.  
 Domnul Primar prezintă informații suplimentare despre obiectivele de investiții ce 
urmează a se finanța din excedentul bugetului local. 
 Se înscrie la cuvânt domnul Ciobanu Nicolae. 
 Domnul Ciobanu Nicolae: La cap. 65.02, la punctul 4 este vorba despre proiectare și 
modernizare parc de joacă din Stoenești.Eu știu că s-a executat acest parc, nu am avut 
proiectare? 
 Domnul Primar: Urmează o modernizare, se va construi un foișor, va fi amenajat și 
restul terenului. 
 Domnul Ciobanu Nicolae:La cap. 67.02 la punctul 9, ce puteți spune despre dotarea 
cu platformă de transport a mijloacelor auto? 
 Domnul Primar:Este foarte necesară această achiziție pentru transportul tractorașului 
pentru tuns iarba cât și  pentru acțiunile de ecologizare. 
 Domnul Primar: intenționăm să realizăm un proiect din fonduri europene pentru un 
iluminat public eficient. 
 Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi ”pentru” din 11 consilieri 
prezenți. 

Domnul 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 comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei  de  specialitate nr. 
1  din cadrul Consiliului local   este  favorabil adoptării hotărârii.  
 Domnul Primar propune un amendament pentru majorarea  bugetului pentru 
învățământ cu suma de 50.000 lei  pentru Școala gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani  și 
cu suma de 50.000 lei pentru Școala gimnazială sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani.
 Domnul Ciobanu Nicolae:Suma de 43.000 lei ce reprezintă? 
 Domnul Primar:Inițial prevederile bugetare au fost de 150.000.Contractul de finanțare 
cu A.F.I.R. a ajuns la maturitate, cunoaștem sumele, dar au fost și sume neeligiblie.Scriptic, 
suma inițială a fost depășită cu 13.000 lei, dar până la achiziționarea efectivă sumele se vor 
echilibra. La această rectificare sunt mai multe modificări, am desființat unele obiective de 
investiție pentru care nu aveam proiectare și am creat altele noi.Sunt probleme cu puțurile de 
apă, cu alimentarea cu apă. 
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 Domnul Ciobanu Nicolae:Fântânile de pe domeniul public nu se pot reda în funcțiune, 
să fie exploatate? Măcar pentru animale, pentru spălat ar putea fi folosită apa din aceste 
fântâni. 
 Domnul Primar: Apa din aceste fântâni poate fi folosită numai pentru uz gospodăresc, 
cu aviz de la DSP. 
 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
 Se supune la vot amendamentul formulat de domnul Primar, care este adoptat cu 11 
voturi ”pentru” din 11 consilieri prezenți. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi ”pentru” din 11 consilieri 
prezenți la ședință. 

Domnul 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 comunei Ariceștii Rahtivani. Avizul Comisiei  de  specialitate nr. 
1  din cadrul Consiliului local   este  favorabil adoptării hotărârii.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi ”pentru” din 11 consilieri 
prezenți la ședință. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 7 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registratură, 
Relații publice, Monitorizare și proceduri administrative  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 un număr de 11 voturi ”pentru” din 
11 consilieri prezenți. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 8 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.  
 Se înscrie la cuvânt domnul Ciobanu Nicolae:Referitor la parcelele date în folosință 
diferența de la 526 mp față de 534 mp de unde provine? 
 Domnul Primar: Acolo a fost amplasată o construcție chiar pe limită, astfel un lot a 
rămas mai mic.Se vor face demersurile necesare și va fi atribuit și acest lot. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 11 voturi ”pentru” din 
11 consilieri prezenți la ședință. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 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. 
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 11 voturi ”pentru” din 
11 consilieri prezenți la ședință. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 10 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 un număr de 11 voturi ”pentru” din 
11 consilieri prezenți la ședință. 
 La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: doamna Borcescu Nicoleta-
Daniela, domnul Ciobanu Nicolae, doamna Pascu Adriana-Simona, domnul Toma Marius și 
domnul Stoica Nicolaie-Daniel. 
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 Doamna Borcescu Nicoleta-Daniela:Vă rog să lămuriți cetățenii ce se întâmplă cu 
gunoiul. 
 Domnul Primar: Situația este aceeași în toate satele.ROSAL este depășit de 
situație.Am solicitat o mașină cu 3 salariați care să rămână în cadrul comunei.O să dăm un 
anunț  pentru cine dorește să se angajeze pe aceste posturi, să încercăm să ieșim din impas.     
A.D.I. nu are altă soluțe decât rezilierea, dar este o problemă de durată. 
 Domnul Ciobanu Nicolae:Chiar dacă serviciile lasă de dorit, oamenii plătesc totuși 
facturile. 
 Doamna Pascu Adriana-Simona: Care este stadiul forajului pentru puțul de apă de la 
Nedelea? 
 Domnul Primar:S-aun obținut documentele de proprietate ale terenului, se va încheia 
contractul pentru execuție. 
 Doamna Pascu Adriana-Simona: Vă rog să explicați dvs oamenilor de ce durează atât. 
 Domnul Primar: Dacă terenul era situat în intravilan, era mai simplu, dar singura 
soluție a fost să dezmembrăm din pășune, să facem două hotărâri de consiliu, să intabulăm 
și apoi să emitem Certificatul de urbanism și Autorizația de construire. 
 Domnul Stoica Nicolaie-Daniel: Trebuie să spunem oamenilor că sunt necesare avize 
și autorizații și că o să dureze, că nu va fi gata într-o săptămână.Între timp tot satul se 
confruntă cu lipsa acută de apă. 
 Domnul Primar: Facem demersurile necesare, s-a restricționat alimentarea cu apă pe 
timpul nopții.În condițiile de secetă prelungită, consumul de apă este foarte mare. Referitor la 
situația cu ROSAL, sunt multe probleme.Mașinile se strică foarte des, salariații pleacă pentru 
că nu-și primesc salariile la timp, accesul la gropile de gunoi se face destul de greu, mai nou 
vin și de la București și descarcă mașinile la gropile din Prahova. 
 Domnul Stoica Nicolaie-Daniel: Lumea nu o să mai plătească facturile la gunoi, pentru 
că vin când vor, intră pe străzile care vor, se strică mașina și nu mai continuă de unde a 
rămas gunoiul neridicat. 
 Domnul Ciobanu Nicolae: Cât timp suntem sub contract cu ROSAL  și A.D.I. nu putem 
face nimic. 
 Domnul Toma Marius: Problema ROSAL este aceeași și la Stoenești.Este foarte 
incomod să lucrezi cu ei.Cetățenii s-au cam săturat.Când vine mașina trebuie urmărită să 
intre pe toate străzile altfel tomberoanele rămân în stradă fără să fie luat gunoiul.De 
asemenea, situația cu apa se repetă și la Stoenești.Seara nu este apă. 
 Domnul Viceprimar: Am fost la ședința Serviciului de apă, la Stoenești nu sunt 
probleme, există apă în rezervor, dar nu are presiune. 
 Domnul Ungureanu Dorinel:Seara nu este apă în partea de sus a satului Ariceștii 
Rahtivani. 
 Domnul Viceprimar: Este aceeași problemă, conducta este veche, la presiune mare 
cedează, când se va trece pe conducta nouă se va rezolva problema. 
 Domnul Stoica Nicolaie-Daniel: Cât mai durează autorizarea pentru puțul de apă?Să 
spunem oamenilor că în 6 luni poate avem autorizațiile necesare și la anul va fi și apă. 
 Domnul Primar: Aceste probleme sunt de 12 ani nu de 8 luni, și nu pot fi rezolvate 
peste noapte. 
 Domnul Stoica Nicolaie-Daniel: Am spus oamenilor că vom găsi soluții mai 
repede.Trebuia să spunem oamenilor că durează. 
 Domnul Primar: Știți foarte bine că ați căutat și dvs locații, cum am căutat și noi și nu a 
fost foarte simplu.Acum suntem pe drumul cel bun și vom finaliza cât mai repede. 

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     
        Cristian BRĂTĂȘANU                                                   Violeta-Neluţa PETCU 


