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Nr. 77 / 01.07.2021   
 
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  cumpărării unui imobil – teren   în  suprafaţa de 792 mp, situat în 
intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 

930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010 
 
 
 

           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 16874 din 01.07.2021, întocmit de primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani la proiectul de hotărâre privind aprobarea  cumpărării unui imobil – teren   
în  suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010; 
           - Procesul verbal de negociere directă a prețului de cumpărare a unui imobil – teren   
în  suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010 înregistrat la 
Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 16855 / 30.06.2021; 

- Scrisoarea de intenție a  doamnei Bosie Viorica, înregistrată la Primăria 
comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 7088 din 08.02.2021; 

 - Extrasul de Carte funciară pentru informare  nr. 26010; 
- Sentința Civilă nr. 6923 din 03.11.2020, pronunțată de Judecătoria Ploiești în Dosar 

nr. 5278/281/2017; 
 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. 60/2021 însuşirea 
Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 792 mp teren situat în intravilanul satului Nedelea, 
comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova,T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, 
C.F. nr. 26010, 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 a 
imobilului  – teren   în  suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010 
înregistrat la Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 16855 / 30.06.2021. 
           Art. 2 Se aprobă cumpărarea imobilului -  teren    în  suprafaţa de 792 mp, situat în 
intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 
categoria de folosință livadă, C.F. 26010, proprietatea doamnei Bosie Viorica CNP , 
domiciliată în Municipiul Ploiești , strada, județul Prahova, la prețul de 69.600 lei(șasezeci 
și nouă mii șase sute lei). 
 Art. 3 Se aprobă încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare între 
doamna Bosie Viorica  și Comuna Ariceștii Rahtivani. 
 Art. 4 Se mandatează Primarul Comunei Ariceștii Rahtivani, în persoana domnului  
Gheorghe Orbu, să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața Notarului Public. 
 Art. 5 Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică, vor fi suportate de către cumpărător.   
 Art. 6 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 

 



 
 

                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

 
 
 
 
Nr.  16874 / 01.07.2021 
 
 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  cumpărării unui imobil – teren   în  
suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii 

Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani, nr. 60 din 23.06.2021,  s-a aprobat 
raportul de evaluare pentru  terenul în suprafață de 792 mp , proprietatea doamnei Bosie 
Viorica, în vederea cumpărării. 
 În data de 30 iunie  2021, prin ”Procesul verbal de negociere directă” înregistrat la 
Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu numărul 16855, vânzătorul, respectiv doamna Bosie 
Viorica, a oferit suma de 69.600 lei, acesta fiind prețul ferm pentru achiziționarea terenului în 
suprafață de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova, T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010 . 
  Această achiziție este necesatră  în vederea măririi curții Școlii gimnaziale sat 
Nedelea, care în urma construirii sălii de sport s-a micșorat foarte mult și nu se mai poate 
asigura dreptul copiilor la recreere. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, consider necesar și oportun proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea  cumpărării unui imobil – teren   în  suprafaţa de 792 mp, situat 
în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 
categoria de folosință livadă, C.F. 26010. 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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SERVICIUL BUGET FINANȚE ȘI INVESTIȚII 
Nr. 16898 din 01.07.2021 

	
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  cumpărării unui imobil – teren   în  suprafaţa de 792 
mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 

829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 26010 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  cumpărării unui imobil – teren   în  suprafaţa de 792 
mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 
categoria de folosință livadă, C.F. 26010 a fost inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani. 
 În conformitate cu prevederile art. 87 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice 
locale, administrează sau, după caz dispun de resursele financiare , precum și  de bunurile proprietate 
publică sau privată a comunei. 

Doamna Bosie Viorica, prin scrisoarea de intenție nr. 7088 din 08.02.2021 depusă la 
registratura Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani,  a adus    la cunoștință disponibilitatea de a vinde  
terenul  în suprafață de 792 mp situat în intravilanul satului Nedelea, T 10, P 829, 830, categoria de 
folosință livadă, C.F. nr. 26010, aflat în vecinătatea Școlii Gimnaziale din satul Nedelea. 
 În data de 30 iunie  2021, prin ”Procesul verbal de negociere directă” înregistrat la Primăria 
comunei Ariceștii Rahtivani cu numărul 16855, s-a stabilit achiziționarea terenului în suprafață de 792 
mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 10, P 829, 930 
categoria de folosință livadă, C.F. 26010  la prețul 69.600 lei. 
 Potrivit art. 139 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local adoptă hotărâri privind 
dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile. 
 Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 
legale în materie și poate fi supus spre aprobare în ședința Consiliului local. 
  
  
 

INSPECTOR, 
Anca BURTOIU 

    


