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RAPORT DE ACTIVITATE  

 
 PRIMELE 250 DE ZILE DE MANDAT (noiembrie 2020 - iunie 2021) 

PRIMAR ARICESTII RAHTIVANI –ING. GHEORGHE ORBU   

~IULIE, 2020~ 

 
Stimați concetățeni,  
 

 

 Anul 2020 si începutul anului 2021 rămâne în 
istoria recenta a României ca o perioada dificilă si cu 
multe provocări. Ne-am asumat însă aceasta primărie 
indiferent de vremuri si de natura problemelor.  Aceasta 
perioada marcata de pandemie a schimbat totuși destul 
de mult viată noastră de zi cu zi si datoria noastră este sa 
ne adaptam ca si administrație la cerințele si nevoile 
actuale ale dvs. 
 
Votul de încredere pe care mi l-ați acordat la alegerile 
locale din toamna anului trecut mă onorează si mă 
responsabilizează, așa ca, chiar si in aceste vremuri 
destul de complicate am început sa facem ceea ce ne-am 
propus începând cu ceea ce se poate face rapid si ceea ce 
este prioritar.  

 
Acest raport al primelor 250 de zile de mandat care in mare măsura se suprapune cu perioada 
primelor 6 luni ale anului 2021,  este mai degrabă, un raport -sinteza care trece in revista principalele 
acțiuni, priorități si rezultate din aceasta perioada care a trecut de la preluarea mandatului, primele 6 
luni fiind si cele mai dificile pentru cineva care preia pentru prima data o așa funcție. Însă in virtutea 
celor promise, vreau sa mă țin de cuvânt si sa comunicam cum ne-am propus. Eu va informez  despre 
ceea ce fac si dumneavoastră  mă informați despre ceea ce aveți nevoie in așa fel încât sa aliniem 
activitatea Primăriei la nevoile actuale ale dvs.  
 
Obiectivele principale ale începutului de mandat au fost: 
 
1. Preluarea funcției 
2. Gestionarea pandemiei  COVID 19 in comuna noastră 
3. Întocmirea Bugetului Local si a listei de Investiții pentru anul 2021  
4. Reorganizarea structurii departamentelor Primăriei 
5. Eficientizarea cheltuielilor si contractelor  
6. Pregătirea si demararea Lucrărilor de Investiții   

6.1. Finalizare proiecte aflate in derulare 
6.2. Actualizare si pregătire proiecte noi -lucrări de investiții  
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7. Îmbunătățirea relației  cu Consiliul Local 
8. Îmbunătățirea relației cu Cetățenii prin deschidere si transparenta  
9. Inițierea de discuții cu potențiali investitori si convingerea acestora de a investi in comuna 
noastră.   
10. Alte aspecte 
 

1. Preluarea funcției 
 

Ca orice persoana care ocupa pentru prima data o asemenea funcție, a fost nevoie de o perioada 
in care sa identific, de aceasta data din interior, problemele cu care se confrunta comuna noastră, dar si 
administrația comunala. Preluarea funcției a fost practic „din mers” si pe măsura problemelor care s-au 
ivit in această perioadă. 

 

2. Gestionarea situației si provocărilor generate de pandemia COVID 19 
 

Țin sa va mulțumesc in primul rând pentru cooperarea, înțelegerea si răbdarea cu care ați abordat 
fiecare dintre dvs. aceasta situație cu totul speciala in care ne-a aruncat aceasta pandemie. Starea de 
alerta si masurile anticovid impuse  au generat disfuncționalități in ceea ce privește activitatea noastră in 
mai multe domenii: serviciu, afaceri, scoală, timp liber, etc.  
Primăria a întreprins mai multe acțiuni de informare si sprijin a luptei împotriva COVID-19, efectele 
îmbolnăvirilor fiind limitate. Comuna noastră a înregistrat un maxim al infectării COVID de 3.6 cazuri 
/1000 locuitori si sub 10 decese declarate  ca fiind „de covid”, un nivel decent care este rezultatul 
asumării si responsabilității pe care dvs le-ați demonstrat 
 

Administrația Primăriei a întreprins mai multe acțiuni de informare si sprijin a luptei împotriva 
COVID-19, efectele îmbolnăvirilor fiind limitate, in mare parte, datorita respectării de către 
dumneavoastră a restricțiilor impuse.  

In baza solicitării Direcției de Sănătate Prahova, Primăria a  amenajat un centru pentru vaccinare 
aniticovid la fosta Scoală Generala de la Tg Nou. cu doar 9.000 lei încă din ianuarie 2021. Centrul a fost 
acceptat / autorizat de către Direcția de Sănătate Prahova si numai lipsa personalului medical într-o 
prima etapa, a împiedicat funcționarea acestuia.  Din 26 iunie, 2021 centrul a găzduit in condiții optime 
campania derulata in toata tara: „Caravana Vaccinării”. Cu aceasta ocazie, s-au vaccinat aproximativ 50 
de persoane, urmând ca la interval de 2-3 săptămâni aceasta campanie sa se repete, următorul eveniment 
fiind  programat in 17 iulie, 2021 . 

 
Doresc, cu aceasta ocazie, sa atrag atenția asupra posibilității unui val nou al îmbolnăvirilor 

cu COVID - tulpini modificate si implicit, asupra necesitații păstrării vigilentei si respectarea 
masurilor de baza împotriva infectării cu COVID.  In momentul de fata, la nivelul întregii localități,  
numărul îmbolnăvirilor este de sub 10 cazuri, dar situația infectării cu COVID este in creștere 
ușoara.  

 
Având in vederea prelungirea  Stării de Alertă pe teritoriul României,  precum si procentul 

vaccinării de sub 20% la nivelul localității, in conformitate cu restricțiile privind evenimentele cu 
publicul cu participarea a peste 500 de persoane, anul acesta nu se va organiza festivalul Zilele 
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Comunei de Sf. Ilie. Totuși, in situația in care masurile o vor permite, analizam ca acest eveniment sa 
fie organizat in lunile de toamna.  

 
 

3. Reorganizarea structurii departamentelor Primăriei 
 

Bunul mers al comunei ține de cat de bine este organizata administrația publica locala, adică 
Primăria. Organigrama Primăriei / structura personalului in cadrul departamentelor a fost reorganizata 
într-o prima etapa si, in principal, s-a axat pe completarea unor poziții care au lipsit sau care erau 
necesare in vederea unei funcționari coerente si eficiente. Pozițiile nou create au fost scoase la concurs, 
o parte din ele fiind deja ocupate  in foarte mare măsura cu persoane din comuna noastră. 

 
Astfel,  
- Departamentele Registrul Agricol - Cadastru si Întreținere – Curățenie și-au micșorat efectivul cu cate 
o persoana; 
 
- Departamentele Achiziții si Investiții si-au mărit efectivul cu cate o poziție, iar posturile au fost 
ocupate in baza concursurilor derulate. 
 
- Cabinetul primarului si viceprimarului – poziții nou înființate si parțial ocupate (Consilier  Primar este 
vacanta iar Consilier Viceprimar ocupata doar cu o jumătate de norma); 
 
- Departamentul autogospodărire, mentenanța si transport: are trei poziții vacante: muncitor calificat 
spatii verzi, IT-ist si Administrator. In urma concursurilor ținute, recent, doar poziția Administratorului 
s-a ocupat, celelalte poziții urmând sa fie scoase din nou la concurs. 
 
- Departamentul Buget – Finanțe: are doua poziții vacante, Contabil si Șef Serviciu, poziții care 
urmează a fi scoase din nou la concurs. 
 
 - Compartimentul Urbanism: au fost mai multe încercări pentru a se completa cele trei poziții vacante, 
Arhitect – Șef fiind una dintre ele. Dintre acestea, in iunie, s-a ocupat un post - Inspector – Urbanist. In 
curând se vor scoate la concurs locurile vacante: Arhitect si Arhitect-Șef. 
 
- Compartimentul Taxe si Impozite: are in componență 3 funcționari, dintre care, recent s-a desemnat un 
Executor Fiscal. 
 
- Compartimentul Asistenta Sociala: are in componență 3 funcționari, serviciul având doar o funcție 
ocupata (transfer recent de la alt compartiment), celelalte fiind, una in creștere copil iar cealaltă, transfer 
temporar la o alta instituție; 
 
- Compartimentul Registratura – Relații cu publicul: a avut o poziție vacanta temporar (concediu 
creștere copil) si a fost ocupata temporar pe aceasta perioada. 
 
- Compartimentul Auditor Intern: poziție vacanta si scoasa la concurs recent. 
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- Compartimentul Politie Locala: nu au survenit schimbări, serviciul are o poziție vacanta pentru 
secțiunea: Protecția Mediului. 
 
- Compartimentele Cultura, Bibliotecă, Resurse Umane si Stare Civilă: nu au survenit schimbări, 
serviciile au cate o poziție fiecare/ ocupate. 

 
Ca strategie de viitor, structura departamentelor si serviciilor Administrației Locale urmează a se 

reanaliza si modifica astfel încât funcționarea administrației si relația cu cetățenii sa fie îmbunătățita.  
S-a observat in primul rând lipsa si nevoia de  șefi de servicii, iar in cadrul unor departamente, lipsa de 
personal care sa acopere eficient volumul mare de lucru. 
 

Un alt element care s-a observat in aceasta perioada, este lipsa funcționarilor pe teren, un lucru 
foarte necesar in cadrul unei administrații si, daca ar fi sa ne rezumam doar la câteva servicii, as aminti 
serviciile: urbanism, taxe si impozite, registrul agricol.  Primăria Ariceștii Rahtivani este o primărie 
foarte complexa si dinamica, cu peste 8100 de locuitori si mai mult de 8100 ha de teren si 350 firme de 
administrat. Activitatea este foarte intensa si practic, timpul funcționarului public permite foarte puțin 
timp pentru activități de teren si/sau alte activități necesare in afara lucrului cu cetățeanul in cadrul 
instituției.  
 
De aceea, vom propune restructurarea programului funcționarilor si anume: 
 
- program cu publicul: in fiecare zi lucrătoare intre 08:30 – 14:00 iar miercurea, si intre 16:00 – 18:00. 
- programul audientelor Primar – Viceprimar va fi schimbat astfel încât sa acoperim minimum o ora 
pe zi pentru audiente. 
 

Tot in cadrul strategiei de buna gospodărire , in vederea rezolvării problemelor semnalate si/sau 
cu care ne confruntam pe deoparte si eficientizarea costurilor si a activității administrației, pe de alta 
parte, se impune crearea unor servicii specifice in completarea structurii de baza a Primăriei. Astfel, 
vom propune crearea unui Serviciu de Autogospodărire si Întreținere, dar si a unui Serviciu de 
Transport Public Local in subordinea Consiliului Local – obiective de îndeplinit pana la sfârșitul anului 
si in funcțiune de anul viitor.  

 
La acestea se adaugă crearea Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani, procedura demarata si 

documentație supusa dezbaterii publice zilele acestea. 
 

4. Întocmirea Bugetului Local si a listei de Investiții pentru anul 2021  
 

Ca in toate localitățile din tara, anul  a început fără un buget si o lista a investițiilor aprobate sau 
proiecte in derulare.  Din bugetul local se puteau angaja doar cheltuieli ale Secțiunii de Funcționare si a 
căror valoare totala nu puteau depăși  provizioanele de 1/12 / luna din bugetul Secțiunii de Funcționare 
a anului trecut. Aceasta stare de fapt s-a încheiat abia după 10 mai, 2021 când in sfârșit, Bugetul Local 
a fost aprobat de către toți factorii de decizie la nivel județean. 
 
Aceasta stare de fapt a generat mai multe neplăceri si întârzieri in ceea ce privește încheierea de 
contracte noi si/sau angajamente bugetare pentru lucrări de reparații, întreținere si lucrări de investiții. 
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Lista Investițiilor propuse pentru anul 2021 a fost un exercițiu foarte important la care au 

participat atât Consilierii Locali  cat si cetățenii (într-un exercițiu de democrație directa, in  cadrul 
dezbaterii publice a bugetului local). Un rol determinant in cadrul propunerilor investițiilor l-a avut si 
contractarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2021 – 2027, o lucrare amplă implicând o consultare larga 
a comunității si care tine cont de mai mulți factori pentru o dezvoltare armonioasa si echilibrata a 
comunității  noastre.  
 
Astfel, lista investițiilor propuse pentru 2021, numără atât finalizarea unor lucrări aflate in derulare dar 
si peste 20 de obiective noi. De asemenea, lista propune si o serie de achiziții imobiliare - terenuri si 
clădiri care au fost identificate cu un potențial mare de dezvoltare si transformare in facilitați benefice 
pentru cetățenii comunei si pe care îl vom trata într-un subcapitol separat. 
 
Lista investițiilor propuse pentru anul 2021 – accesează linkul mai jos: 
 
Anexe-la-HCL-nr.-43-din-20.04.2021.pdf (comunaaricestiirahtivani.ro) 
 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentruanul 2021 – accesează linkul mai jos: 
 
Anexe-la-HCL-nr.-42-din-20.04.2021.pdf (comunaaricestiirahtivani.ro) 
 
 

5. Eficientizarea cheltuielilor cu servicii si bunuri aferente  
Secțiunii Funcționare 

 
In aceasta perioadă, deși nu s-au putut derula lucrări de investiții, eforturile administrației au 

fost foarte susținute si s-au bazat in principal pe eficientizarea serviciilor si a costurilor Secțiunii de 
Funcționare. Astfel, mai multe contracte pentru prestări servicii si achiziții bunuri au fost renegociate, 
majoritatea dintre ele înregistrând scăderi ale valorilor de contractare si / sau îmbunătățirea serviciilor. 
 
Pentru transparenta, mai jos, se pot verifica:  
 
1. Lista completa a achizițiilor si contractelor derulate prin Catalogul Electronic SEAP - SICAP 

(Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor 
publice), accesând linkul mai jos: 

 
Notă: fișierul conține listata tuturor achizițiilor cu încredințare directa începând din martie 2018 
 
Achiziții publice | UAT comuna Ariceștii Rahtivani (comunaaricestiirahtivani.ro) 
 
2. Lista completa a achizițiilor si contractelor derulate offline (Ofertanții nu se regăsesc in 

SEAP -SICAP), accesând linkul mai jos: 
 
Notă: fișierul conține listata tuturor achizițiilor cu încredințare directa începând din februarie 2019 
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Achiziții publice | UAT comuna Ariceștii Rahtivani (comunaaricestiirahtivani.ro) 
 
3. Recapitularea tuturor achizițiilor si contractelor derulate atât din catalogul Electronic cat si 

Offline este in tabelul de mai jos 
 

 
 
Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, se observa atât o scădere a costurilor, dar si o 
îmbunătățire a serviciilor. Astfel in ceea ce privește cheltuielile secțiunii de funcționare, ne aflam într-o 
situație mai buna, cu un mai bun raport calitate preț si  o mai atenta si eficienta cheltuire a banului 
public.  
 
In tabelul de mai jos s-au recapitulat cheltuielile contabile -pe capitole, a primelor șase luni ale 
acestui an si o comparație cu aceeași perioada a anului 2020. 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI ARICEȘTII RAHTIVANI 
 

Pagină 7 din 14 
 

6. Pregătirea si demararea lucrărilor de Investiții –  
Secțiunea Dezvoltare 

 
In ceea ce privește lucrările si cheltuielile Secțiunii pentru Dezvoltare – Lucrări de Investiții, 

impedimentul aprobării bugetului foarte târziu si lipsa documentațiilor tehnice au dus si duc in 
continuare la o întârziere a realizării lucrărilor de investiții, lucru pe care ne vom concentra in perioada 
următoare. 
 

Cu aceasta ocazie, doresc sa va asigur ca, chiar daca lucrurile par ca se derulează mai lent 
pentru anumite  proiecte si lucrări de investiții, pașii care trebuie urmați in vederea unei cheltuiri 
atente si transparente a banilor publici, vor fi urmați întocmai, iar lucrările vor fi încredințate in 
baza unor oferte competitive si corecte așa cum ne-am angajat in programul electoral. 
 
Mai jos sunt detaliate câteva aspecte care țin de Secțiunea: „Lucrări de investiții / Dezvoltare” si 
care poate fi abordata prin prisma proiectelor aflate in derulare si a obiectivelor noi.  

 
6.1. Proiecte aflate in derulare 

 
În primele luni de mandat si prima jumătate a anului 2021, s-au verificat următoarele obiective de 

investiție finanțate din bugetul local, astfel: 
 
A.  Înlocuirea rețelei de apa din satul Ariceștii Rahtivani. 
  

Lucrarea a fost găsita in stadiul „realizat” cu proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  
In momentul in care  am inițiat o re-verificare (recepție, probe de presiune, etc) in vederea predării 
lucrării către Serviciul de Alimentare cu Apa , mai multe deficiente au fost evidențiate. In urma 
discuțiilor cu Constructorul, deficientele au fost remediate in mare parte. Ce nu s-a putut remedia a fost 
aducerea in totalitate a terenului la starea inițiala, respectiv betonare / asfaltare a porțiunilor afectate la 
realizarea lucrărilor. Deși aceste lucrări erau obligatorii conform legii 50/1991, contractul semnat cu 
administrația anterioara a avut o omisiune, nu a cuprins explicit  aceste lucrări, ca urmare  Constructorul 
nu le-a realizat. 
 
B. Execuție branșamente la rețeaua noua de apa din satul Ariceștii Rahtivani. 
  

Lucrare separata, dar in continuarea investiției anterioare, a fost găsita in stadiul „realizata 
parțial”–aprox 88% si cu adresa de propunere din partea Constructorului de reziliere contract înainte de 
finalizarea lucrărilor si acceptare din partea Administrației. De asemenea, s-a dispus re-verificare si in 
urma căreia s-au constatat mai multe deficiente. In urma discuțiilor cu Constructorul, deficientele au fost 
remediate in mare parte, si  branșamentele executate conform contractului. Si la aceasta lucrare, 
problema legata de aducerea in totalitate a terenului la starea inițiala, respectiv betonare / asfaltare a 
porțiunilor afectate la realizarea lucrărilor s-a omis din contractul semnat de administrația anterioara si 
astfel constructorul nu le-a executat. Prețul acestor omisiuni îl observam încă pe străzi.  
 
In cadrul acestei lucrări, mai sunt lucrări de efectuat si care nu au fost prinse in contractul inițial si 
anume: efectuarea  a încă apox.100 de branșamente cu  legăturile/branșarea efectiva - legăturile  in 
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căminele de apa. Toate aceste aspecte precum si repararea străzilor acolo unde este cazul sunt 
programate sa se rezolve  anul acesta. 
 
C. Execuție Sala de Sport Nedelea 
  

Lucrare nefinalizata - lucrări executate in proporție de 92%. Lucrările au stagnat din noiembrie 
2019 si, deși lucrările sunt într-un stadiu avansat, acestea  nu pot fi recepționate fără concursul 
Constructorului.  In aceasta perioada, au avut loc mai multe întâlniri si s-au purtat mai multe discuții in 
vederea finalizării. Constructorul a alocat sporadic in lunile aprilie - mai, echipe in vederea 
remedierilor lucrărilor si finalizării lor.  Termenul acordat finalizării este pana la sfârșitul lui iulie, iar 
in cazul nefinalizării lucrărilor, Constructorul va fi acționat in Justiție. 

Obiectivul principal este finalizare si dotarea salii de sport pana la începerea noului an școlar. 

D. Baza sportiva Ariceștii Rahtivani. 
 
Lucrarea a fost găsita in stadiul „realizat” cu proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

din noiembrie 2019. Si la aceasta lucrare s-a dispus o verificare a stadiului comportamentului in timp al 
lucrărilor si mai multe deficiente au fost evidențiate. S-au purtat discuții cu Constructorul in vederea 
remedierii acestor deficiente in perioada de garanție, dar, conform actelor încheiate intre administrația 
anterioara si Constructor, lucrarea nu mai este in garanție?! Administrația anterioara a agreat, sfidând 
orice lege si cutumă,  că, garanția lucrărilor(5 ani) începe sa curgă din 2015 dintr-o faza intermediara a 
contractului  si nu de la data încheierii lucrării cu proces verbal de recepție de la terminarea 
lucrărilor??!! 

 
Obiectivul principal este lămurirea aspectului de mai sus, remedierea deficientelor găsite si 
darea in folosința a bazei sportive cat mai repede cu putința: termen 15 august, 2021.  
 
 

E. Alte lucrări aflate in derulare 
 
Lucrări mai mici au fost finalizate, iar altele recepționate si încheiate cum ar fi: 

Împrejmuirea de la fosta Primăria, recepționarea lucrării trotuare si pavaje la diverse obiective, etc. 
Obiectivul este finalizarea tuturor lucrărilor si recepționarea celor care nu a fost făcută 
(amenajare curte si  împrejmuire Primărie, grup social cămin Nedelea, etc) 

 
Un alt aspect care a reieșit din activitatea acestei perioade si care tine de evidenta lucrărilor de 
investiții, este urmărirea in timp pe perioada de garanție al lucrărilor. S-a observat ca, mai multe 
lucrări nu au fost verificate in perioada de garanție; remedierea eventualelor reparații îi pot fi cerute 
Constructorului pana la expirarea termenului de garanție, deblocarea sumelor de garanție sa se  facă 
doar atunci când nu sunt probleme la lucrările efectuate si pentru care s-a oprit garanția . În consecința, 
s-a instituit verificarea din 6 in 6 luni a lucrărilor aflate in garanție, iar eventualele probleme sa fie 
rezolvate in perioada garanției lucrărilor si înaintea eliberării sumelor garanției depuse de Constructor.  
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6.2. Actualizare si pregătire  proiecte noi - lucrări de investiții / Secțiunea Dezvoltare 
 

Având in vedere data la care au fost întocmite inițial (2017), doua documentații tehnice / 
proiecte benefice comunității au fost actualizate din punct de vedere al valorii economico-
financiare. Acestea proiecte sunt: Amenajarea centrului multifuncțional Trestioreanu si Rețeaua 
de Canalizarea.   

Proiectarea si amenajarea centrului multifuncțional Trestioreanu, care include 
obiectivele principale: grădinița cu program prelungit, sala de sport, clădire administrativa, parc 
de agrement si skate, este  in procedura de licitație in sistemul electronic SICAP (Sistemului 
Electronic de Achiziții Publice). Cealaltă lucrare vitala pentru comunitate, proiectarea si 
realizarea rețelei de canalizare se afla in stadiul pregătirilor si urmează a fi scoasa la licitație 
imediat ce lucrarea menționata anterior va fi ofertata si atribuita. Tot in stadiul pregătirilor 
pentru a fi scoasa la licitație, este si lucrarea Proiect Tehnic si Construire Clădire Socială de 
la Buda. 

Obiectivele principale referitoare la aceste trei obiective sunt licitația, atribuirea 
contractelor si întocmirea proiectelor tehnice, astfel încât, anul viitor sa se poată începe 
execuția efectiva a lucrărilor.  
 

In ceea ce privește lucrările de investiții noi propuse, activitatea departamentelor Achiziții – Investiții 
a fost intru-un ritm susținut pentru  întocmirea mai multor caiete de sarcini astfel încât, sa se poată 
contracta studii / proiecte de fezabilitate pentru mai multe obiective dintre care menționam doar câteva: 
 

- Piața centrala Ariceștii Rahtivani si puncte desfacere produse agroalimentare in celelalte sate 
– in licitație pentru execuție; 

- Foraj put alimentare cu apa la Nedelea si automatizare stații de pompare apa – in licitație 
pentru execuție; 

- Amenajare mansarda si autorizare PSI/ISU a Primăriei – in derulare; 
- Modernizare parc Stoenești lângă gara CF– in licitație pentru execuție; 
- Grădinița cu program prelungit in fosta scoală generala de la Tg Nou 
- Bazin didactic de înot, etc. 
 
Activitatea investiționala a presupus  si achiziții imobiliare identificate cu un potențial real in 

transformarea acestora in facilitați in folosul cetățenilor, astfel: 
- achiziționarea fostului teren de Sport  - Lazarof de la Stoenești, in suprafața de aprox 8000 

mp s-a făcut la un preț puțin sub 7 euro / mp. Pe aceasta suprafața urmează a se propune un parc de 
agrement care sa includă mai multe facilitați printre care amenajare si dotări locuri de joaca pentru 
copii pe diferite vârste, terenuri pentru tenis de picior / badminton si basket, scena evenimente in aer 
liber, alei si piste pentru agrement / alergare, etc. 

- achiziționarea unui prim lot dintr-un total de  trei lângă sala de sport de la Nedelea (al dnei 
dr. Bosie), in suprafața de 790 mp s-a făcut la un preț puțin sub 18 euro / mp si reda posibilitatea 
întregirii si amenajării unui spațiu adecvat Scolii Generale Nedelea; odată finalizate actele de 
proprietate, urmează a se propune si achiziționarea celorlalte doua loturi, astfel suprafața totala de care 
va beneficia Școala Nedelea va fi de aprox 1800 mp. 

- achiziționarea clădirii fosta Disco Bar din Stoenești, in suprafața construita de aprox. 500 mp, 
clădire edificata in 2009 s-a făcut la un preț de aprox 85 euro/mp construit. Clădirea urmează a fi 
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expertizata si a se propune câteva variante pentru transformarea acesteia in facilitați in folosul 
comunității, de exemplu, sala de fitness, centru extra-școlar si/sau social, after-school, etc. 

 
Tot la capitolul investiții, amintim si aprobarea finanțării din bugetul local a lucrării: 

„Construire capela mortuara, anexe si reabilitare Clopotnița” in incinta Parohiei din satul Ariceștii 
Rahtivani. 
Finanțarea maxima care se poate da este in valoare de 450.000 lei, dar nu mai mult de 90% din 
valoarea totala a proiectului, iar lucrarea cuprinde pe lângă construirea unei încăperi - capela mortuara, 
camera de priveghi, grupuri sociale si magazie/anexa si reabilitarea clopotniței. Administrația locala va 
urmări  îndeaproape aceasta lucrare si se va asigura prin aparatele de specialitate ca fondurile aprobate 
vor fi cheltuite si justificate corespunzător contractului de finanțare. 
 
Obiectivul in următorii ani este de a sprijini toate parohiile din comuna pentru construirea acestor 
capele mortuare pentru a respecta legislația națională și europeană care solicită ca decedații să fie 
depuși în capele,  așa cum am promis in programul electoral.. 
 

 
 

7. Relația cu Consiliul Local 
 
Sfârșitul anului 2020 si începutul anului 2021 ne-a găsit in formula noua in ceea ce privește 

componenta Consiliu Local – Primar. Atât primarul, dar si doua treimi dintre consilierii locali suntem 
pentru prima data in aceste onorante funcții.  Nesiguranța si neîncrederea la nivel de foruri de 
conducere sunt specifice „începutului drum”, dar cu siguranța este loc de mai bine din punct de vedere 
al colaborării si al formarii unei echipe care sa pună interesele cetățenilor noștri pe primul loc. Am 
menționat aceasta in mai toate ședințele Consiliului Local si  mă aștept ca toți membrii Consiliului 
Local vor acționa in consecința. 

Au fost convocate un nr. de 21 ședințe ale Consiliului local, iar anunțurile privind desfășurarea 
ședințelor au fost postate la avizierul, site-ul Primăriei si FB. Prezenta consilierilor la ședințe a fost 
foarte buna. 

Consiliul local a adoptat un nr. de 96 de hotărâri. Toate proiectele de hotărâre au avut ca 
inițiator pe primarul comunei.  

 
Cu aceasta ocazie le mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru discuțiile constructive  

din cadrul întâlnirilor pe care le-am avut, pentru implicare si efortul depus in a propune si găsi soluții la 
problemele comunității cu care ne confruntam.  

 
Ședințele au fost publice, la acestea putând participa, in limitele restricțiilor anticovid, invitați, 

cetățeni, precum si salariați din aparatul Primăriei. O ședința a CL a fost ținuta la Căminul Cultural de 
la Stoenești, lucru pe care îl vom repeta si in celelalte sate. De asemenea, ședințele sunt transmise live / 
pe adresa Facebook: „Primăria si Consiliul Local Ariceștii Rahtivani”. 
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8. Relația cu Cetățenii si Transparenta Decizionala 
 
In perioada de referința, au fost primite spre soluționare diverse cereri din partea cetățenilor, in 

afara solicitărilor de adeverințe. Cetățenii s-au adresat in număr foarte mare Primăriei fie reclamând 
diverse aspecte fie solicitând sprijin in rezolvarea unor probleme personale (ajutor in bani , adeverințe 
de rol pentru intabulare, APIA, vânzări terenuri, diverse probleme privind racordurile la rețele de 
utilități existente, etc.).  La aceste solicitări s-au întocmit răspunsuri, rezolvându-se favorabil 
majoritatea lor. Au fost si situații in care nu s-a putut răspunde favorabil, dar doresc sa asigur cetățenii 
ca suntem atenți si căutam soluții in cadrul legal pentru a veni in sprijinul solicitărilor depuse. 

 
Referitor la audiente, putem afirma ca acestea s-au desfășurat fără un program / înscriere 

prealabila, cetățenii fiind obișnuiți sa intre in audienta la Primar, atât in zilele dedicate înscrierii in 
audiență cat si in cursul săptămânii pentru probleme urgente. Atunci când nu am fost disponibil, 
viceprimarul a preluat  sarcina de a va asculta si de a va îndruma putând afirma ca, practic, audientele 
au fost posibile oricând /permanent.  

 
Consideram ca dotările Primăriei (acces la internet, fax, telefon) permit instituției sa răspundă 

exigentelor privind relația cu cetățenii si transparenta. In aceasta perioada, am constatat totuși o dotare 
inadecvata cu aparatura IT / calculatoare performante si softuri / programe care sa permită o 
digitalizare a serviciilor si implicit o interacțiune mai eficienta / rapida cetățean – instituție. Am inițiat 
demersuri in acest sens si in curând vom implementa programe / softuri E-Administrație 
(administrație electronica) care vor permite digitalizarea serviciilor primăriei.  

 
Pe site-ul Primăriei au fost puse / se pot găsi toate documentele cerute de cadrul legal privind 

Transparenta si s-a răspuns la toate solicitările in baza legii 544 privind Transparenta in Administrația 
Publica. 

 
De asemenea pe site-ul Primăriei, in secțiunea „Achiziții Publice”  s-a adăugat fișierul pentru a 

va informa asupra cheltuielilor si contractelor pe care Primăria le-a încheiat sau sunt in derulare prin 
Sistemul Achizițiilor Publice (SEAP).   

 
 

9. Relația cu Investitorii 
 
Pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, activează peste 350 de societăți, asociații, ONG-uri, PFA-

uri, etc. Din acest punct de vedere, comuna noastră este foarte activa, solicitata si consultata in diverse 
cereri si aspecte ce țin de activitățile de baza dar si prin prisma măririlor /extinderilor de producție, 
investiții noi, etc. 

In perioada de referința, am avut foarte multe întâlniri cu reprezentanți a mai multor societăți 
atât din Parcul Industrial cat si din afara acestuia si pot sa afirma ca suntem într-o direcție care va 
stabili o colaborare  benefica ambelor parți, Cetățeni - Investitori. 

In întâlnirile pe care le-am avut, de fiecare data am reiterat necesitatea creării unui cadru 
benefic pentru cetățenii comunei din mai multe puncte de vedere si anume: accesul la servicii.  

 
Speram ca implementarea proiectelor aprobate, dar si aprobarea noilor proiecte depuse, dar si 

valorificarea potențialului natural si uman, va conduce la înscrierea comunei Ariceștii Rahtivani, in 
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rândul comunelor cu un standard de viată de nivel european, cu implicații directe in primul rând in 
determinarea tinerilor sa rămână sa trăiască in comuna, dar si creșterea potențialului de atragere a 
investițiilor, de creare de noi locuri de munca. 

 

 
 

10. Alte aspecte 
 
Administrarea Domeniului Public si Mediu 
 

Administrarea Domeniului Public si in special problemele de Mediu a generat in perioada de 
referință, o stare de disconfort atât pentru comunitate cat si pentru administrație. 
 
Referindu-ne la colectarea deșeurilor menajere si a celor selective, localitatea noastră, începând din 
2016, face parte din ADI Managementul Deșeurilor – o asociație care alături de alte comune a încheiat 
un contract cadru cu prestatorul de servicii ROSAL.  Rosal, la rândul ei, ca orice prestator de servicii, a 
încheiat contracte individuale pentru colectare si transport deșeuri cu fiecare dintre noi. Deși Primăria 
nu are un control efectiv așa cum ar fi dorit, in gestionarea acestor servicii,  a încercat sa ajute la 
remedierea problemelor generate in principal de grevele angajaților Rosal. Astfel, atât Primarul cat si 
aparatul de Specialitate – Politia Locala - Mediu,  a semnalat de fiecare dată toate deficientele 
serviciului de salubrizare si a propus ADI-ului amenzi contravenționale, a urmărit efectiv modul in 
care serviciul este realizat, etc. Problema ROSAL este nișa departe de a fi rezolvata, la aceasta stare de 
fapt adăugându-se si faptul ca, nu toți cetățenii comunei au  contract de salubrizare încheiat cu Rosal, 
iar preturile de colectare nu au mai fost actualizate din 2018. 
 
La nivelul discuțiilor ADI Managementul Deșeurilor - ROSAL s-a agreat indexarea preturilor de 
colectare si transport al deșeurilor conform contractului in vigoare. Aceasta indexare a prețului, 
respectiv de la 7.68 la 8.71 lei / cetățean,  s-a votat recent in cadrul Adunării Generale a 
Asociației, dar fără votul meu întrucât, Consiliul Local nu a fost de acord cu aceasta indexare. 
 
Totodată, Asociația si Consiliul Județean   a notificat ROSAL cu rezilierea contractului. Practic, 
Rosal are un termen de 60 de zile pentru remedierea problemelor si respectarea serviciului / 
contractului de salubrizare.  
 
Un alt aspect important, ADI Managementul Deșeurilor si CJ a cerut in mod expres aplicare Hotărârii 
Consiliului Local prin care, in cadrul impozitului anual datorat de cetățeni, sa fie perceputa o taxă 
dublă pentru serviciul de colectare deșeuri pentru cetățenii care nu înțeles ca debarasarea 
gunoiului din gospodarii se plătește si este esențiala pentru sănătatea si bunăstarea fiecărei 
gospodarii, dar si pentru comuna ca întreg.  
 
O alta problema care deriva oarecum din cea enunțata anterior este si, aruncarea deșeurilor in zone 
nepermise. Pe parcursul începutului acestui an au avut loc mai multe acțiuni de ecologizare a acestor 
locuri cu rezultate foarte bune, iar cu aceasta ocazie le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături.  
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Luam in considerare însă perspectiva de a monitoriza video aceste zone, in vederea determinării celor 
care nu au încă contract de salubritate sa îl încheie pentru ca, așa este normal si civilizat si nu este 
corect ca ceilalți cetățeni sa plătească pentru ei permanent ecologizarea acestor zone.  
 
O problema tot mai stringenta este si inexistenta / imposibilitatea cetățenilor de a avea un spațiu special 
amenajat in care deșeurile (altele decât cele menajere) sa poată fi depozitate/stocate temporar si astfel, 
credem noi, ca s-ar diminua si aruncarea deșeurilor in zone nepermise. 
In acest sens, Administrația are in discuite contractarea unor servicii pentru identificarea, proiectarea si 
amenajarea unui astfel de centru de colectare si depozitare a deșeurilor provenite din Construcții, 
electronice, compost, etc. Obiectivul este de a identifica locația si întocmi documentația tehnica anul 
acesta, iar anul viitor realizarea acestui centru de colectare. 
 
Administrarea Domeniului Public 
 
O alta problema cu care ne-am confruntat este Administrarea Domeniului Public si m-as referi doar la 
câteva aspecte: întreținerea spatiilor verzi, parcări neregulamentare, etc.  
 
Începutul de an a fost foarte abundent in precipitații, iar cei 2-3 angajați si alți 7 de la serviciul de 
ajutor social (cu norma redusa), practic nu au putut face fata pentru a tine din scurt spatiile verzi si 
curățenia domeniului public al comunei.  Imposibilitatea de a încheia contracte specifice cu terți înainte 
de luna mai 2021, de asemenea ne-au pus in imposibilitatea de a tine din scurt aceste probleme.  
 
O alta problema observata, si aici va cer sprijinul tuturor este, curățenia / întreținerea spațiului din fata 
proprietăților. Foarte mulți proprietari nu-si întrețin spațiul din fata proprietății. Haideți sa ne alăturăm 
cu toții acestui efort al Administrației, pentru a avea o comuna curata si bine întreținuta.  
 
Credem ca o buna parte din probleme semnalate mai sus, se vor corecta odată cu crearea Serviciului 
Propriu de Autogospodărire in subordinea Consiliului Local, dar si a unui Regulament pentru 
Administrarea Domeniului Public si Privat adecvat problemelor cu care ne confruntam si care va fi 
supus dezbaterii publice luna aceasta. 
 
 

În încheiere, pot sa spun ca, perioada celor 8 luni de mandat - „de început de drum”  nu a fost 
una ușoara. Problemele si aspectele semnalate mai sus, printre care as aminti doar câteva: situația 
COVID, Buget Aprobat disponibil din luna mai, inexistenta unor contracte in derulare sau a unor 
documentații tehnice - proiecte care sa poată fi demarate rapid, a creat o stare de disconfort in cadrul 
Administrației dar mai ales, a indus o stare de nerăbdare in rândul dumneavoastră fata de așteptările  pe 
care, cu buna dreptate, le aveți. Pot însă sa afirm ca, activitatea in cadrul Primăriei, in aceasta perioada  
a fost foarte susținuta si le mulțumesc tuturor colegilor mei din compartimentele de specialitate si 
viceprimarului pentru efortul si timpul alocat in aceasta perioada.  

De asemenea, va asigur ca, standardele de eficienta si transparenta pe care le punem in aplicare 
precum si activitatea susținuta pe care o întreprindem acum, își vor arata roadele in curând si creează 
permisele unei dezvoltări durabile si a unei administrații in folosul si mai aproape de dumneavoastră.   
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Cu aceasta ocazie, vă mulțumesc pentru contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră, la 
dezvoltarea comunității și vă invit să vă implicați și în continuare alături de noi în proiectele de viitor 
ale comunei noastre.  

 

 

 

 

Cu deosebită considerație,  
 
Gheorghe Orbu 
Primar Ariceștii Rahtivani 


