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Nr. 70 / 27.05.2021   
 
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a 

imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință pășune, situat 
în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul Prahova, T1, 

Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară  nr. 25523 , teren 
aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani 

 
               Văzând: 
 - Referatul de aprobare nr. 14364 / 27.05.2021, al primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani la Proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu 
propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de 
folosință pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul 
Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară  nr. 25523 
teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - adresa nr. 72 / 19.05.2021, înregistrată la Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu 
nr. 13870 / 19.05.2021, emisă  de S.C.  Serviciul Public de Alimentare cu apă Ariceștii 
Rahtivani SRL; 
 - documentația tehnică întocmită de S.C. Engineering & Land Surveying SRL-D și 
vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova – Biroul de Cadastru și 
Publicitate imobiliară Ploiești sub nr. 67405 / 24.05.2021; 

- Ordinul nr. 12 din 21.01.2009 emis de Prefectul judetului Prahova  privind  
trecerea în proprietatea privată a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, a 
suprafeței de izlaz comunal;   
 - prevederile art. 132, art. 133, art. 134 și art. 135 din Ordinul nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și 
carte funciară; 
           - prevederile art. 10 (2) și art. 25 (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 
          - dispoziţiile art. 879 şi art. 880 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 și art. 355  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarlie si completarile 
ulterioare ; 

   
 



           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) 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 însușește lucrarea de specialitate denumită “Plan de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, nr. cadastral 25523“ vizată de Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova – Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară 
Ploiești, sub nr. 67405 / 24.05.2021, executată de  S.C. Engineering & Land Surveying 
SRL-D, care constituie anexă la prezenta hotărâre.  
 Art. 2  Se aprobă dezlipirea imobilului – teren,  în suprafață de 193425 mp, 
categoria de folosință pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat 
Nedelea, județul Prahova, T1, Ps5, identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea 
Funciară  nr. 25523, teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, 
conform documentatiei cadastrale mentionate la art. 1 după cum urmează: 

− Lot 1 = 192780 mp, teren extravilan partial împrejmuit, CF nr. 26012 
− Lot 2 = 645 mp , teren extravilan neimprejmuit, CF nr. 26013 

            Art. 3  Se mandatează  Primarul comunei Ariceştii Rahtivani, în persoana 
domnului Gheorghe ORBU, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.   
           Art. 4 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. 14364 / 27.05.2021 
 
 

     REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotarare privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea 
de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință 

pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul 
Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară  nr. 

25523 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani 
 

  

 În perioade de secetă prelungită, sau când se înregistrează mai multe zile la rând 

temperaturi ridicate, crește consumul de apă în comună, astfel încât alimentarea 

gospodăriilor devine foarte defectuoasă în special în satul Nedelea și în satul Ariceștii 

Rahtivani.  Pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apa în satul Nedelea este 

necesar suplimentarea debitului de apa cu încă 20-30 mc / h. Pentru a se rezolva această 

necesitate,  soluția este realizarea unor foraje de apă.  

 În acest sens, în satul Nedelea a fost localizată în zona de extravilan- pășune, în T1, 

P5 un lot de teren de 645 mp. Acesta provine din suprafața de 193425 mp, situată în 

extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani , aparținând domeniului privat al comunei, iar calea 

de acces la lotul de 645 mp se face din drumul De9.   

 Pentru a se putea efectua forajul care va fi folosit în scopul îmbunătățirii functionării 

sistemului de alimentare cu apă în satul Nedelea, este necesar dezlipirea suprafetei de 

193425 mp, rezultând astfel doua loturi, unul de 645 mp si celalalt de 192780mp.   

 Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun inițierea proiectului de 

hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipirea a 

imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință pășune, situat în 

extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T1, Ps5 înscris în Cartea Funciară 

cu nr. 25523 UAT/ Ariceștii Rahtivani, teren aparținând domeniului privat al comunei 

Ariceștii Rahtivani. 

 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 

 

   
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA 
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
NR. 14387 / 27.05.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea 
de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință 

pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul 
Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară  nr. 

25523 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani 
 

 În perioade de secetă prelungită, sau când se înregistrează mai multe zile la rând 

temperaturi ridicate, crește consumul de apă în comună, astfel încât alimentarea 

gospodăriilor devine foarte defectuoasă în special în satul Nedelea și în satul Ariceștii 

Rahtivani.  Pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apa în satul Nedelea ar fi 

necesar suplimentarea debitului de apa cu încă 20-30 mc / h. Pentru a se rezolva această 

necesitate,  soluția este realizarea unor foraje de apă.  

 În acest sens, în satul Nedelea a fost localizată în zona de extravilan- pășune, în T1, 

P5 un lot de teren de 645 mp. Acesta provine dinsuprafeța de 193425 mp, situată în 

extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani , aparținând domeniului privat al comunei, iar calea 

de acces la lotul de 645 mp se face din drumul De9.   

Terenul în suprafață de 193425 mp situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, 

județul Prahova, T1, Ps5 a fost introdus în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani 

prin Ordinul Prefectului județului Prahova nr. 12 din 21.01.2009 - privind trecerea în 

proprietatea privată a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, a suprafeței de izlaz 

comună.  

Prin adresa nr. 72 / 19.05.2021, înregistrată la Primăria Comunei Ariceștii cu nr. 

13870 / 19.05.2021, primită de la Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani 

se justifică si se argumentează necesitatea realizării unor foraje de apă , pentru eliminarea 

unor disfuncționalități în exploatarea sistemului de alimentare cu apă  al comunei. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2021 – privind modificarea și completarea 

art. 3 din Hotărârea Consiliului local Aricestii Rahtivani nr. 42/2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuielial comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 

2022-2024 a fost aprobat obiectivul de investiții “Proiectare și execuție foraj apă Nedelea și 

Stoenești”, care cuprinde si realizarea unui foraj de apă în extravilanul satului Nedelea .  



Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară dezlipirea suprafeței de 193425 mp 

în două loturi, asigurând astfel suprafața de 645 mp, necesară execuției forajului de apă. 

 Conform art. 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului 

public și privat al localității. 

             Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre 

îndeplineşte condiţiile legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în 

şedinţa de consiliu local. 

 

 

INSPECTOR 
Anca BURTOIU 

 


