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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  cumpărării  terenului  în  suprafaţa de 7577 mp, T 15, Ps 871  CF nr. 

25384 și a terenului in suprafata de 700 mp, T15, P 873  CF nr. 20390,  situate în 
intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 

 
 
 

           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 14199 din 25.05.2021, întocmit de primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani la proiectul de hotărâre privind aprobarea  cumpărării  terenului  în  
suprafaţa de 7577 mp, T 15, Ps 871 CF  nr.  25384 și a terenului in suprafata de 700 mp, 
T15, P 873  CF nr. 20390,  situate în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova 
           - Procesul verbal de negociere directă a prețului de cumpărare a imobilului  - teren 
în  suprafaţa de 7577 mp  situat în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova, T.15, Ps 871,  CF nr. 25384, înregistrat la Primăria Comunei Ariceștii 
Rahtivani cu nr. 14187 / 25.05.2021; 

- Scrisoarea de intenție a  domnului Lazarof Vasile, înregistrată la Primăria 
comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 14197 din 25.05.2021; 
 În conformitate cu : 
           - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr.42 / 2021, privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ariceştii Rahtivani pe anul 2021 şi 
estimări 2022 – 2024; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr.43 / 2021, privind 
modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local Aricestii Rahtivani nr. 
42/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani 
pe anul 2021 și estimari 2022-2024; 

  - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 48 /2021 privind 
însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 7577 mp teren situat în intravilanul 
satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, Ps 871 număr cadastral  
25384, în vederea achiziționării; 
 - dispozițiile art. 87, art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. „a”,  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019, privind  Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 

   
 



Consiliul Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

           Art. 1 Se aprobă Procesul verbal de negociere directă a prețului de cumpărare al 
imobilului teren în  suprafaţa de 7577 mp teren situat în intravilanul satului Stoenești, comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, Ps 871 număr cadastral  25384,  înregistrat la 
Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 14187 / 25.05.2021. 
           Art. 2 Se aprobă cumpărarea imobilului -  teren în  suprafaţa de 7577 mp teren situat 
în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, Ps 871 CF 
nr. 25384, proprietatea domnului Lazarof Vasile, CNP 1350909293181, domiciliat în 
Municipiul Câmpulung Moldovenesc , județul Suceava la prețul de 290.000 LEI(două sute 
nouă  zeci mii lei ). 

Art. 3 Se aprobă cumpărarea imobilului -  teren în  suprafaţa de 700  mp situat în 
intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, P 873 CF nr.  
20390 , categoria de folosinta arabil, proprietatea domnului Lazarof Vasile, teren limitrof  
terenului  descris la art. 2 și  având cale de acces pe acesta , la prețul pe metru pătrat  
negociat pentru terenul descris la art.2, respectiv 38,27 lei/mp  valoarea  totala fiind 26789 
lei (douazeci și șase mii  sapte sute optzeci si nouă lei ).  
 Art. 4 Se aprobă încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare între 
domnul Lazarof Vasile  și Comuna Ariceștii Rahtivani. 
 Art. 5 Se mandatează Primarul Comunei Ariceștii Rahtivani, în persoana domnului  
Gheorghe Orbu, să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața Notarului Public. 
 Art. 6 Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică, vor fi suportate de către cumpărător.   
 Art. 7 Terenul ce face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun 
aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, la valoarea prevăzută în 
contractul de vânzare-cumpărare. 

Art. 8 Comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi instituțiilor interesate va fi 
asigurată 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.  14199 / 25.05.2021 
 
 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiect de hotărâre privind aprobarea  cumpărării  terenului  în  suprafaţa de 7577 
mp, T 15, Ps 871  CF nr. 25384 și a terenului in suprafata de 700 mp, T15, P 873  CF 

nr. 20390,  situate în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova 

 
 Prin Hotărârea Consiliului local Ariceltii Rahtivani, nr. 48 din 13.05.2021,  s-a aprobat 
raportul de evaluare pentru  terenul în suprafață de 7577 mp , proprietatea domnului Lazarof 
Vasile, în vederea cumpărării. 
 În data de 25 mai 2021, prin ”Procesul verbal de negociere directă” înregistrat la 
Primăria comunei Ariceștii Rahtiivani cu numărul 14187, s-a stabilit achiziționarea terenului 
în suprafață de 7677 mp, situat în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova,  T 15, Ps 871  CF nr. 25384 la prețul de 290.000 lei, respectiv 38,27 
lei/mp.Această achiziție s-a făcut în vederea realizării obiectivului de investiție ”Creare parc 
și spațiu de joacă și agrement”. 
 Urmare discuțiilor purtate în cadrul negocierii, domnul Lazarof Vasile a depus la 
registratura Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, ”Scrisoarea de intenție” înregistrată cu 
nr.14197 din 25.05.2021, prin care aduce la cunoștință faptul că dorește să înstrăineze și 
suprafața de 700 mp teren, limitrof terenului în suprafață de 7577 mp, care a făcut obiectul 
negocierii.Accesul la acest teren nu se poate efectua decât pe suprafața pentru care s-a 
negociat achiziționarea, și provine dintr-o singură suprafață de teren, reconstituită domnului 
Lazarof Vasile, cu Titlul de proprietate nr.204058 din 11.12.2008. 
 Categoria de folosință a terenului în suprafață de 700 mp, situat în intravilanul satului 
Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T15, P 873  CF nr. 20390, este arabil, 
valoarea estimativă de piată fiind mai mare decât a terenului cu categoria de folosință pășune, 
întrucât nu necesită cheltuieli suplimentare, ca în cazul acestuia. 
 De asemenea consider că este necesară și oportună și achiziționarea acestui teren, 
având în vedere că specificul investiției pentru care se face achiziția, respectiv ”Creare parc 
și spațiu de joacă și agrement”, în condiții optime de calitate și eficiență fiind necesară 
întreaga suprafață. 
          
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 

 
 

   
 


