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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, 31 martie 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 14 consilieri   din totalul de 15. Absentează dnul Dima Ionuț-
Cristian. 
 Președintele de ședință, dna Nicoleta-Daniela Borcescu precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.69 /2021 și este legal constituită . 

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

dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Buda, T12, 
PCc33, lot nr. 80, în suprafață de 980 mp înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-
George și Mihalcea Minelia-Aneta (comisia nr.2) 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea transmiterii 
dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii 
Rahtivani, T.58, PCc 333, lot nr. 19, C.F. nr. 25473, în suprafața din acte de 921,9 mp (965 
mp din măsurători) numiților Floricică Aurelian-Ionuț și Floricică Adriana (comisia nr. 2) 
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea numărului de 
burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul de stat pentru anul 
2021(comisiile nr. 1 și 3) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile  
ianuarie și februarie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară 
activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 
 5. Proiect de hotărâre  inițiat de Primarul comunei privind desemnarea consilierilor 
locali din cadrul Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, care vor face 
parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al 
comunei (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea și completarea 
art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului 
”Dotare Compartiment servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei 
Comunei  Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea și completarea   
art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L. Ariceștii Rahtivani  nr. 18 din 
26.03.2015. (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea unui Parteneriat 
pentru dezvoltare locală PDL, între U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani  și Asociația Centrul de 
resurse APOLLO pentru proiectul ”Sunt activ, sunt cetățean” (comisia nr. 2) 

9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind   aprobarea   Regulamentului 
de Organizare  şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani,  judeţul 
Prahova(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
  10.  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 
(comisiile nr. 1, 2 și 3) .Având în vedere mărimea documentului , 246 pagini, acesta este pus 
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la dispoziție pe site-ul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani și la sediul acesteia. 
11. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității 
Ordinea de zi este aprobată cu  14 voturi ”pentru” din 14 consilieri  prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 17 martie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința  

extraordinară de îndată din data de 24 martie 2021. 
Procesul verbal a fost votat astfel:6 voturi ”pentru”, 5 ”abțineri”( dna Mihai Viorica, dna 

Borcescu Nicoleta-Daniela, Rizea Valeria, Dumitru Mihaela-Adina, Ciobanu Nicolae) și 3 
”abțineri” pentru că nu au fost prezenți la ședință:Dragomir Valentin, Stoica Nicolaie-Daniel și 
Toma Marius. 

Dnul 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.. 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 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane     
și Serviciul Buget-Finanțe din cadrul Primăriei. Raportul 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 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
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. Rapoartele 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 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul 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. Raportul 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 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 5 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartiment Resurse umane 
din cadrul Primăriei. Rapoartele Comisiilor   de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului 
local   sunt favorabile adoptării hotărârii. 

Președintele de ședință solicită propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei. 
Dnul Ciobanu Nicolae propune pe dna Mihai Viorica și pe dnul Toma Marius. 
Dnul Ungureanu Dorinel propune pe dna Preda Nicoleta și pe dnul Voicu Alexandru. 
Propunerile sunt supuse la vot individual. 

  Dna Mihai Viorica:  
- 6 voturi ”pentru” (dna Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna 

Rizea Valeria, dna Mihai Viorica, dnul Dragomir Valentin și dnul Ciobanu Nicolae) 
- 7 ”abțineri” 
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- 1 vot ”împotrivă” (dna Preda Nicoleta) 
Dnul Toma Marius: 
- 6 voturi ”pentru” (dna Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna 

Rizea Valeria, dna Mihai Viorica, dnul Dragomir Valentin și dnul Ciobanu Nicolae) 
- 8 ”abțineri” 
Dna Preda Nicoleta: 
- 10 voturi ”pentru” 
- 4 ”abțineri”( (dna Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna 

Rizea Valeria și dna Mihai Viorica) 
Dnul Voicu Alexandru: 
- 11 voturi ”pentru” 
- 3 ”abțineri” ( dna Dumitru Mihaela-Adina, dna Rizea Valeria și dna Mihai Viorica) 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi ”pentru” din 14 consilieri 

prezenți la ședință. 
Dnul 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. Rapoartele Comisiilor   de specialitate nr. 1 și 3  din cadrul 
Consiliului local   sunt favorabile adoptării hotărârii. Raportul Comisiei nr. 2 este nefavorabil 
adoptării hotărârii. 

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de 
hotărâre. 

Se înscriu la cuvânt dnul Ciobanu Nicolae și dna Mihai Viorica. 
Dnul Ciobanu Nicolae:Nu este oportună achiziționarea acestui UTV, în condițiile în 

care avem 5 motofreze care zac în magazie nefolosite. 
Domnul Primar: Nu știu pentru ce au fost achiziționate acele freze, acelea au o 

deschidere de 40 cm.Proiectul deși a fos depus anul trecut, urmează niște pași, a fost 
verificat  de  AFIR.Este un utilaj folositor, are mai multe dotări, poate fi folosit pentru mai 
multe operațiuni. 

Dna Mihai Viorica:Am mai discutat și în ședințele trecute, prețul este mult mai mare 
decât cel propus inițial,  este  frumos cum îl prezentați, dar nu o să poată fi folosit.Am mai 
discutat aceste aspecte, nu se vede necesitatea și oportunitatea. 

Dnul Primar: Oferta cerută inițial a fost valabilă pentru una sau două luni, dar în 8 luni, 
prețurile au evoluat.Nu știu de ce vă deranjează.Referitor la buget, nu există o greutate, sunt 
fonduri europene.În contextul actual de pandemie, am considerat  necesar și oportun acest 
utilaj, în locul instrumentelor muzicale. 

Dna Mihai Viorica: Faceți referire  numai la instrumente, dar era vorba și de instalații 
de sonorizare, trebuia să antifoneze un cămin.S-au modificat prețurile cu 30.000 de lei  în 
câteva luni! 

Dnul Primar: Consider că este necesar și oportun și am explicat și de ce.Iar prețurile 
nu le stabilesc eu, acestea sunt ofertele. 

Dnul Dragomir Valentin: Cum arată acest UTV? Nu ne-ați prezentat poze. 
Dnul Primar: Nu ați solicitat, voiați să vă trimit pozele acasă? Ați avut timp, proiectele 

le-ați primit acum 7 zile. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri” (dna 

Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna Rizea Valeria, dna Mihai Viorica, 
dnul Dragomir Valentin și dnul Ciobanu Nicolae). 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 7 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de   Compartiment Registratură, 
Relații publice, Monitorizare și proceduri administrative din cadrul Primăriei. Rapoartele 
Comisiilor   de specialitate nr. 1 și 3  din cadrul Consiliului local   sunt favorabile adoptării 
hotărârii. Raportul Comisiei nr. 2 este nefavorabil adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvânt dnul Ciobanu Nicolae și dna Mihai Viorica. 
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Dnul Ciobanu Nicolae: Ca și la ședința anterioară, am spus că nu este conform cu 
HCL nr. 9/2021 și O.U.G. nr. 57/2019. 

Dna Mihai Viorica: Regulamentul este întocmit pe Legea nr. 215/2001, trebuia 
actualizat  și  corelat cu structura. 

Dnul Primar: Trebuia făcut mai înainte, dar ce a fost bun până în 2020, nu mai este 
bun acum.O să fie actualizat, dar este de analizat și mai durează. Este o cerință de la AFIR 
care trebuie îndeplinită urgent.Am modificat ceea ce s-a cerut, am specificat că atribuțiile vor 
fi în limita personalului și a dotărilor, avem nevoie de personal calificat. 

Dnul Dragomir Valentin:Întrebarea mea era, la temperaturi de minus 15 sau minus 20 
de grade  cine va conduce acest utilaj? 

Dnul Primar: Am mai spus, va fi folosit în special pentru intervenții rapide, și nu știu 
unde ați văzut temperaturi de minus 20 de grade, 

Dnul Rohat Gheorghe:Să revenim la ceea ce este pe ordinea de zi.Am discutat, am 
votat, nu mai are rost să pierdem vremea cu discuții inutile. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adptat cu un număr de 8 voturi ”pentru” , 3 
”abțineri” (dnul Ciobanu Nicolae, dna Dumitru Mihaela-Adina și dna Borcescu Nicoleta-
Daniela) și 3 voturi ”împotrivă” (dna Rizea Valeria, dna Mihai Viorica și dnul Dragomir 
Valentin). 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 8 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Compartiment Compartiment 
Registratură, Relații publice, Monitorizare și proceduri administrative din cadrul Primăriei. 
Raportul Comisiei de specialitate  nr. 2 este favorabil adoptării hotărârii. 

Dnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect. 
Dna Mihai Viorica:Am citit și regulamentul și proiectul, dar nu am înțeles foarte clar.Nu 

există o durată clară de implementare.. 
Dna Secretar general: Nu se poate trece în acord durata întrucât implementarea este 

stabilită după ce se depune cererea. Conform reglementărilor precizate și în ghid , durata 
maximă este de 14 luni și trebuie menținut încă 6 luni după implementare 

Dna Mihai Viorica: Dacă aprobăm azi, când intră în vigoare Hotărârea Consiliului 
local? 

Dna Secretar general: Hotărârea intră în vigoare conform procedurilor legale. 
Dna Mihai Viorica: Am înțeles că se ocupă de programe pentru romi și pentru zone 

defavorizate. 
Dnul Primar: sunt mai multe direcții în care se acționează. 
Dna Mihai Viorica: Nu înțeleg de ce este graba aceasta. 
Dnul Primar: Nu înțeleg care este problema dvs , este un beneficiu gratuit pentru 

comună.l 
Dnul Dragomir Valentin: Dna Viorica a spus o parte din ceea ce doream și eu.Noi 

aprobăm un proiect de hotărâre, care logic intră în vigoare după ce urmează toți pașii.Până 
la ora 23,59 trebuie semnat acordul.Cum semnați acordul care va fi valid peste  10 sau 12 
zile? 

Dnul Primar: Eu am propus un proiect pentru un acord de parteneriat.Solicitarea o 
depune partenerul de acord, nu noi.Ce pierdem dacă nu este valid? Dacă semnăm avem o 
șansă. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri” (dna 
Borcescu Nicoleta-Daniela, dna Dumitru Mihaela-Adina, dna Rizea Valeria, dna Mihai Viorica, 
dnul Dragomir Valentin și dnul Ciobanu Nicolae). 

Membrii Consiliului local solicită o pauză de 5 minute.Înainte de reluarea lucrărilor 
ședinței,  dnul Dragomir Valentin se retrage pentru o problemă personală. 

Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 9 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de   Compartiment Registratură, 
Relații publice, Monitorizare și proceduri administrative din cadrul Primăriei. Rapoartele 
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Comisiilor   de specialitate nr. 1 și 3  din cadrul Consiliului local   sunt favorabile adoptării 
hotărârii. Raportul Comisiei de specialitate  nr. 2 este nefavorabil adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvânt: dna Preda Nicoleta, dna Mihai Viorica și dnul Ciobanu Nicolae. 
Dna Preda Nicoleta:Din această seară, acest regulament va permite transmiterea în 

direct a ședințelor, să ne vadă lumea cum îi onorăm pentru votul dat la alegeri, cum votăm să 
ne fie mai bine tuturor, aceasta va fi miza noului regulament.Noi nu facem decât  să ne 
împiedicăm unii de alții.A fost amânat acum 2 luni și într-o seară ne-am întâlnit  la ora 5 
câțiva colegi și ne-am exprimat punctul de vedere să fie aplicabil regulamentul nostru.Între 
timp a apărut și Ordinul 25,  un regulament cadru.Fostul regulament nu a creat mari 
probleme, acum este miză națională, ne jucăm cu orgolii.Dnul Primar a creat un grup pe 
WatsApp, am așteptat un semnal.Proiectele au fost transmise în termen legal.În loc să fim 
constructivi, nu am văzut pe grup vreun semnal.În aceasstă seară vă rog să luați în 
considerare aceste aspecte. 

Dna Mihai Viorica: Este important că aceste ședințe vor fi transmise în direct.Dvs 
votați totul la comandă.Dar dacă ședințele sunt publice de ce trebuie să facă oamenii cerere 
cu 48 de ore înainte? Unde este transparența?Trebuie să ținem cont că acest regulament se 
va aplica 4 ani de zile.Doresc să formulez amendamente: 

- Art. 27 alin. 2 lit. c să fie scos din regulament; 
- Art. 26 alin. 3 să fie scos din regulament 
- Art. 23 lit. f să fie scos din regulament 
- Documentele care se pot transmite în format letric să cuprindă până la 40 de pagini 
Dna Preda Nicoleta: Înainte de a vota regulamentul  să lămurim câteva aspecte: 
- Din câte am observat, aparatura din sala de consiliu, este achiziționată de nu știu 

câtă vreme.De ce nu ați făcut nimic până acum? 
- Ce proiecte ați votat până acum? 
Dna Mihai Viorica: Nu trebuie să vă dau explicații dvs, o să răspund cetățenilor care o 

să mă întrebe. 
Dna Rizea Valeria: Dacă este ședință de îndată, cum mai fac cetățenii cerere cu 48 de 

ore înainte? 
Dna Dumitru Mihaela-Adina: Să facă cetățenii cerere  și să le aprobăm înainte de 

ședință, nu văd sensul că doar nu o să avem 50 de persoane cu cerere. 
Președintele de ședință supune la vot amendamentele formulate: 
Amendamentul nr. 1 este votat cu 9 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (dnul Brătășanu 

Cristian, dnul Rohat Gheorghe, dna Preda Nicoleta și dnul Voicu Alexandru) 
Amendamentul nr. 2 este votat cu 12 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(dna Preda Nicoleta) 
Amendaentul nr. 3 este votat cu 12 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(dna Preda Nicoleta) 
Amendaentul nr. 4 este votat cu 12 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(dna Preda Nicoleta) 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi ”pentru” din 13 consilieri 

prezenți. 
Dnul 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. Rapoartele Comisiilor   de specialitate nr.1 , 2  și 3  din cadrul 
Consiliului local   sunt favorabile adoptării hotărârii.  

Dna arhitect Pandele Roxana prezintă detalii și informații suplimentare referitoare la 
documentația strategiei de dezvoltare. 

Dnul Primar precizează că s-au depus amendamente la proiect de către grupul de 
consilieri USR, în sensul că s-au completat propunerile de investiții 

Dna Mihai Viorica: Am parcurs în mare  această strategie, dar sunt multe puncte care 
nu intră în sfera noastră de competență. 

Dnul Primar: Nu e nimic absurd să se prevadă mai multe obiective.Vrei să realizezi 
ceva și constați că nu le ai prins în strategie. 
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Dnul Voicu Alexandru: Nu ar fi bine să se plece de la cadastrul general în 
comună?Astfel ar putea fi rezolvate foarte multe probleme. 

Dna Secretar general prezintă informații despre acest obiectiv, precizând că s-a reluat 
procedura de achiziție de către A.N.C.P.I. 

Dnul Ciobanu Nicolae: referitor la managementul calității apei este vorba despre 
forajele de apă și aducțiunea de la Paltinu? 

Dnul Primar: există ca alternativă, s-ar putea iniția un proiect pe fonduri europene.Am 
putea prinde în strategie și ecologizarea zonelor cu sonde, decontaminare și împădurire. 

Se supun la vot amendamentele care au fost prezentate în ședință. Acestea au fost 
aprobate cu 11 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”(doamnele Rizea Valeria și Mihai Viorica) 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” 
(dna Mihai Viorica) 

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-Daniela BORCESCU                                             Violeta-Neluţa PETCU 

 
 


