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NR. 28 din 25.03.2021 

 
 

P R O I E C T    D E  H O T Ă R Â R E 
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” 

 
 

           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 10143 din 25.03.2021 întocmit de  Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea modificării H.C.L. nr. 109/2020 
privind aprobarea implementării proiectului  ”Dotare  Compartiment servicii de utilități publice locale 
și întreținere din cadrul  Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova; 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 40/31.08.2015 privind aprobarea aderării 
comunei Ariceștii Rahtivani la asociația ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei”; 
 - Apel de selecție măsura M7/6B ” Dezvoltarea Infrastructurii și serviciilor de bază în 
teritoriul GAL” emis de  Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Prahovei” în data de 21/11/2017; 
 - Ghidul solicitantului pentru Masura M7/6B ” Dezvoltarea Infrastructurii și serviciilor de bază 
în teritoriul GAL” ;    
 -Adresa Direcției Județene de Statistică Prahova înregistrată la Primăria comunei Ariceștii 
Rahtivani cu nr. 22745 din 02.12.2020;   
 - Hotărârea Consiliului local 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; 
    În conformitate cu: 

a) art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare;  

d) Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 129, alin, 1) și alin.2) lit. e, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  În temeiul art. 139 alin (3) lit. a) și al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E : 

 

    



Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 care va avea următorul 
cuprins: ”Se aprobă  implementarea proiectului „Dotare compartiment servicii de utilitati publice 
locale si întretinere din cadrul Primariei Comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova”, 
denumit în continuare Proiectul, oportunitatea , necesitatea și potențialul economic al investiției”. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 
rămân neschimbate și se aplică așa cum au fost aprobate. 
  Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 
către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 

            INIȚIATOR: 
            PRIMAR, 

                                                    Gheorghe ORBU 
    

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL al COMUNEI  

 Violeta - Neluța PETCU 
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NR. 10143  din 25.03.2021 

 
R E F E R A T   

de aprobare la  proiectul de hotărâre 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” 

 
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei”  a anunțat lansarea sesiunii pentru depunerea 

proiectelor aferente lininein de finanțare Măsura M7/6B Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de 
bază în teritoriul GAL. Perioada  de depunere al proiectelor şi cererilor de finanţare a fost  
10.11.2020 – 18.12.2020.	

În  luna decembrie 2020, Consiliul local Ariceștii Rahtivani a aprobat prin Hotărârea nr. 109 din 
14.12.2020 ”Dotarea  Compartimentului  servicii de utilitati publice locale și intreținere din 
cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani,  Judeţul Prahova”. Dotarea se va face prin 
achiziționarea unui vehicul utilitar de tip UTV 4x4.Acest proiect îşi propune atât punerea în valoare a 
bunurilor din patrimoniul primăriei , cât și pentru a se realiza lucrări de interes public, atât în cazul 
calamităților , situațiilor de urgență , precum și în alte lucrări specifice, având în vedere că vehiculul 
este dotat cu: 

Remorcă cu rezervor suplimentar accesoriu UTV – 600 litri 
Lamă zăpadă pentru UTV 
Sărăriță accesoriu UTV 
Dispozitiv pulverizare soluție antiîngheț 
Set proiectoare 
Rampă pulverizare pliabilă 
Freză de zăpadă 

 Încadrarea cererii de finanţare se va face pe Măsura M7/6B. – „Dezvoltarea infrastructurii şi 
serviciilor de bază în teritoriul GAL”. Măsura se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul 
GAL „Colinele Prahovei” şi anume: oraşul Băicoi, comunele Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Băneşti, 
Cocorăştii Mislii, Cornu, Cosminele, Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni, Scorţeni, Telega, 
Vărbilău şi Vîlcăneşti.	
 În urma reanalizării documentelor necesare finanțării proiectului ”Dotare Compartiment servicii 
de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei  Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova”, s-a constatat că prin Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani  nr. 109/2020 nu a 
fost aprobat și potențialul economic al investiției, cerință esențială pentru eligibilitatea proiectului. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere Consiliului local Proiectul de 
hotărâre 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”, pe care îl consider 
necesar  și oportun. 

PRIMAR   
Gheorghe ORBU 

    



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA 
SERVICIUL BUGET FINANȚE ȘI INVESTIȚII 
NR. 10150  din 25.03.2021    
 

 

R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind modificarea 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” 
	

 În  luna decembrie 2020, Consiliul local Ariceștii Rahtivani a aprobat prin Hotărârea nr. 
109 din 14.12.2020 ”Dotarea  Compartimentului  servicii de utilitati publice locale și intreținere 
din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani,  Judeţul Prahova”. 
 Valoarea totală a proiectului este de 142740 lei cu TVA.  
 Valoarea totală eligibilă este de 119.950 lei. 
	 Caracteristici tehnice: 

Vehicul utilitar de tip UTV 4x4 
Remorcă cu rezervor suplimentar accesoriu UTV – 600 litri 
Lamă zăpadă pentru UTV 
Sărăriță accesoriu UTV 
Dispozitiv pulverizare soluție antiîngheț 
Set proiectoare 
Rampă pulverizare pliabilă 
Freză de zăpadă 

Finanţare: 
Programul PNDR – Axa LEADER prin Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Prahovei” finanţează proiecte din Fondul European Agricol pentru dezvoltare Rurală 
(FEADR). Termenul de depunere al proiectelor şi cererilor de finanţare a fost 18 
decembrie 2020.	

Acest proiect îşi propune să exploateze în mod eficient bunuri din patrimoniul primariei 
Comunei Aricestii Rahtivani.  

Încadrarea cererii de finanţare se va face pe Măsura M7/6B. – „Dezvoltarea 
infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL”. Măsura se adresează tuturor 
beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL „Colinele Prahovei” şi anume: oraşul Băicoi, 
comunele Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Băneşti, Cocorăştii Mislii, Cornu, Cosminele, 
Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni, Scorţeni, Telega, Vărbilău şi Vîlcăneşti.	
                Conform ghidului solicitantului condiţiile minime pentru acordarea finanţării sunt :  
Ø Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural; 
Ø Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreţinerea / mentenanţa 

investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi (prin Hotărâre a 
Consiliului local); 

Ø Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / 
regională /judeţeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii; 

Ø Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic 
al acesteia; 



Ø Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 
  În urma reanalizării documentelor necesare finanțării proiectului ”Dotare Compartiment 
servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei  Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova”, s-a constatat că prin Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani  nr. 
109/2020 nu a fost aprobat și potențialul economic al investiției. 

Primarul comunei Ariceștii Rahtivani a inițiat Proiectul de hotărâre 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” care  
îndeplinește condițiile legale și  poate fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local 
Ariceștii Rahtivani. 

 
 

 
INSPECTOR 

Anca BURTOIU 


