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CAPITOLUL 1: CONTEXT LEGISLATIV 

 

Potrivit OUG 57/219 privind codul administrativ, fiecare ales local este obligat sa 

prezinte anual un raport de activitate, acest fapt reflecta transparenta de 

administratie publica locala dar si o stransa legatura a consilierului local cu 

cetateanul de rand. 

 

CAPITOLUL 2: ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

Subsemnata PASCU ADRIANA SIMONA in calitate de consilier local ales pe 

listele partidului UNIUNEA SALVATI ROMANIA, am depus juramantul de 

Consilier Local in data de 29.10.2020 

Pe aceasta cale multumesc tuturor cetatenilor care au avut incredere in mine, care 

m-au sustinut si votat! 

➢ Detin functia de Secretar in concordanta cu activitatea comisiei (II)de 

specialitae din care fac parte si anume Comisia de administratie publica 

locala, judiciara, administrarea domeniului public si privat al comunei, 

urbanism si amenajarea teritoriului, agricultura, integrarea europeana. 

➢ Participarea mea la sedintele pe comisii a fost activa, am facut de fiecare 

data observatii pertinente, am solicitat lamuriri si documente justificative de 

fiecare data cand am considerat necesar. 
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CAPITOLUL 3: ACTIVITATEA DIN CADRUL SEDINTELOR CONSILIULUI 

LOCAL ARICESTII RAHTIVANI 

 

➢ Incepand cu 29.10.2022 am participat la toate sedintele ordinare, 

extraordinare si de indata ale Consiliului Local Aricestii-Rahtivani   

 

➢ Sunt membru al Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Aricestii-

Rahtivani. 

 

Pentru perioada la care se referă prezentul raport, am votat favorabil pentru 

toate proiectele de hotărâre ajunse în plenul sedinţelor Consiliului Local 

Aricestii Rahtivani (pe convocatorul primit cu ordinea de zí), pe care le-am 

studiat si am apreciat că acestea sunt în interesul cetăţenilor. De asemenea, 

acolo unde am considerat că proiectele nu sunt în interesul cetăţenilor din 

localitătile Nedelea, Buda, Aricestii Rahtivani, Stoenesti si Targsorul Nou sau 

am avut indoieli asupra proiectelor de HCL, m-am abţinut. De nenumarate ori, 

acolo unde am considerat necesar, am intervenit constant, prin solicitarea de 

informaţii suplimentare ori clarificări, cetateanul si comunitatea avand rolul 

primordial in toate discutiile purtate. 

    Pentru exercitarea în conditii cat mai bune a activităţii în cadrul Consiliului 

Local al comunei Aricestii Rahtivani, respectiv pentru documentarea si 

fundamentarea diverselor proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local, aflate în 

lucru, în perioada la care se referă prezentul raport, am desfăurat şi urmatoarele 

activităţi: 

- solicitarea de informaţii din partea autorităţilor locale si judeţene în vederea 

deblocării/propunerii unor proiecte care lipsesc comunitatii si mai ales 

locuitorilor din localitatea Nedelea: renovarea, reconditionarea si refacerea 

tuturor institutiilor de invatamant de pe raza comunei, realizarea unor piete 

agroalimentare in toata comuna, realizarea sistemului de canalizare, realizarea si 

implementarea unui proiect de colectare selective a gunoiului, realizarea unui 

proiect si implementarea a unui bazin de inot, finalizarea parcului CFR Stoenesti, 

etc. 

- participarea la intalniri cu locuitori din comuna, participand activ la toate 

dezbaterile publice realizate; 

- menţinerea unui grad cat mai mare de transparenţă cu privire la activitatea 

desfasurată, prin dialog direct cu cetatenii; 
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- depunerea unor proíecte de HCL Ia care am fost cosemnatar pentru initierea 

acestora; 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4: LISTA PROIECTELOR PROPUSE SI ACTIVITATI 

DESFASURATE 
 

 

Impreuna cu echipa de consilieri USR  din acel moment(Ungureanu Dorinel, 

Stoica Daniel, Toma Marius), domnul Vice Primar - Bratasanu Cristian si colegii 

consilieri din C.L. – dna. Preda Nicoleta, dl. Voicu Alexandru, dl. Rohat Gheorghe 

am propus, sustinut si votat mai multe proiecte care s-au concretizat pe ordinea de 

zi initiate atat de noi ori de domnul Primar Gheorghe Orbu. 

- inca de la inceputul mandatului de consilier am propus un proiect pentru 

difuzarea sedintelor Consiliului Local live, astfel incat cetatenii sa vada in 

timp real realitatea si felul in care oamenii care i-au votat ii reprezinta. 

Proiectul a fost integrat in regulamentul de functionare a Consiliului Local. 

- am propus si votat ulterior un proiect pentru aprobarea achiziţionării unui 

autoturism necesar pentru transportul persoanelor cu dezabilitati, pe raza 

comunei Aricestii-Rahtivani. 

- am depus si votat proiectul alocării unor fonduri din bugetul local al 

comunei Ariceștii Rahtivani pentru acordare de cadouri  copiilor   din 

învățământul de stat  de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, cu ocazia  

sărbătorilor de iarnă; 

- am sustinut si votat “Amenajare intersectie cu sens giratoriuintre DN 72 Km 

72+105 si DE 373 si lucrari conexe” 

- am propus, sustinut si votata achizitionarea fostei discoteci de la Stoenesti 

pentru realizarea unui After School sau al altui obiectiv benefic comunitatii; 

- am propus, sustinut si votat achizitia terenului Lazarov pentru realizarea 

unei baze sportive sau al altui obiectiv benefic comunitatii; 

- am propus si votat ulterior realizarea unor piete agroalimentare in toata 

comuna; 

- am propus, sustinut si votat realizarea unei gradinite cu program prelungit 

la Targsorul Nou; 

- am propus si sustinut bugetul pentru renovarea, reconditionarea si 

refacerea tuturor institutiilor de invatamant de pe raza comunei; 
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- am propus si votat ulterior realizarea si implementarea unui nou put de apa 

in zona Nedelea pentru a rezolva problema lipsei apei in prioada de vara; 

- am votat realizarea sistemului de canalizare pe intreaga suprafata a 

comunei; 

- am propus si votat ulterior realizarea si implementarea unui proiect de 

colectare selective a gunoiului; 

- am sustinut si votat - Amenajare zona multifunctionala Trestioreanu; 

- am propus, sustinut si votat infintarea unui Club Sportiv in Aricestii 

Rahtivani; 

- am propus si votat realizarea unui proiect cu implementarea unui bazin de 

inot; 

- am sustinut si votat realizarea unei Capele in localitatea Aricesti; 

- am  depus, sustinut si votat  un proiect privind “Construire,imprejmuire 

partiala Parohia Nedelea.” 

- am propus dlui Primar un proiect privind stabilirea şi sancţionarea unor 

contravenţii pe raza administrativ teritorială a comunei Aricestii Rahtivani. 

Acest proiect s-a concretizat si l-am votat in beneficiul comunitatii Aricestii 

Rahtivani; 

- am sustinut si votat ”Dotare compartiment servicii de utilități publice locale 

și întreținere din cadrul Primăriei Comunei  Ariceștii Rahtivani, județul 

Prahova”. Este vorba de acel UTV care se confirma ca este extrem de util in 

cadrul departamentului; 

- am sustinut si votat aprobarea numărului de burse și a cuantumului 

burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 

2021; 

- am sustinut si votat Strategia de dezvoltare locală a comunei Ariceștii 

Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027. La acest proiect am 

participat activ la identificarea proiectelor necesare comunitatii, dar si la 

promovarea proiectului si la discutii cu cetatenii pentru stabilirea 

prioritatilor si proiectelor dorite in comunitate; 

- am sustinut si votat „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele 

localități din Județul Prahova”; 

- am propus, sustinut si votat aprobarea taxelor de închiriere și a 

regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în 

patrimoniul comunei Ariceștii Rahtivani 

- am sustinut si votat depunerea cererii de finantare prin Programul National 

de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Proiectare și 

execuție sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna 

Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 
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- am sustinut si votat depunerea cererii de finantare prin Programul Național 

de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de 

fezabilitate Modernizare, reabilitare, digitalizare și eficientizare rețea 

alimentare cu apă în comuna Ariceștii Rahtivani” 

- am sustinut si votat depunerea cererii de finantare prin Programul National 

de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de 

fezabilitate pentru amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să 

asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani” 

- am sustinut si votat depunerea cererii de finantare prin Programul National 

de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de 

fezabilitate pentru realizare traseu ocolitor trafic greu pe segmentul 

Stoenești - Aricesti - Buda si parcare tiruri, centre destinate transportului si 

serviciilor conexe” 

- am sustinut si votat participarea Comunei Ariceștii Rahtivani la 

„Programul privind cresterea eficientei energetice si a gestionarii 

inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” si aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de 

iluminat public in Comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 

- am sustinut si votat aprobarea Listei cuprinzând  cererile propuse a fi 

aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea  unei 

locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri 

proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 

- am sustinut si votat aprobarea acordului între Unitatea Administrativ 

Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială  Comuna 

Ariceștii Rahtivani în vederea realizării documentațiilor tehnico – 

economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în 

unele localități din Județul Prahova”; 

- am sustinut si votat 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. Terenul este langa Scoala Nedelea si se poate dezvolta cu 

usurinta un teren de sport sintetic, absolut necesar in aceasta localitate 
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CAPITOLUL 5: ALTE ACTIVITATI DESFASURATE 
 

 

✓ Alaturi de echipa de consilieri formata din: Stoica Daniel, Ungureanu 

Dorinel, Toma Marius, Preda Nicoleta, domnul Primar Orbu 

Gheorghe, domnul Vice Primar Bratasanu Cristian si de o echipa 

inimoasa de locuitori ai satelor Nedelea si Stoenesti am participat la 

actiuni voluntare de ecologizare care s-au desfasurat pe lunca raului 

Prahova in satul Nedelea, in satul Stoienesti si pe DN 72, portiunea 

de pe raza satului Stoienesti 

✓ Am participat alaturi de Toma Marius la sedinta cu ECOMASTER de 

la AMP din data de 2.11.2021 

✓ Impreuna cu consilierii USR, domnul Primar si cu domnul Vice 

Primar am organizat caravana de vaccinare in comuna Aricestii 

Rahtivani satul Targsoru Nou. 

✓ Am depus la registratura Primariei Aricestii Rahtivani o petitie 

semnata de o parte a locuitorilor din satul Nedelea strada 

I.L.Caragiale ce face referire la un cuib de vulpi care s-au instalat in 

apropierea locuintelor lor si au facut pagube in gospodariile dumnea 

lor. 

✓ am avut solicitari multiple prin cererei scrise pentru rezolvarea 

situatie cu firma de salubritate Rosal. Personal am dat zeci si zeci de 

telefoane, am fost in teren cu oamenii si am supervizat la fata locului 

bunul mers al lucrurilor, desi aceasta companie nu isi desfasura 

activitatea contractuala. In acest context impreuna cu, colegii 

consilieri, dl Primar si dl Vice Primar s-a propus si prin discutii cu, 

conducerea Rosal am ajuns la o intelegere care este si astazi si se 

pare ca incepe sa functioneze. Legat de aceasta situatie, impreuna cu 

colegii USR am strans semnaturi din toata comuna de la cetateni si 

am facut sesizare la Protectia Consumatorului cu privire la 

nerespectarea si indeplinirea contractului incheiat cu cetatenii a 

firmei Rosal. 

✓ Am participat la nenumarate intalniri pentru a identifica si rezolva 

multiple situatii de pe raza comunei noastre, impreuna cu colegii 

consilieri, dl Primar sau dl Viceprimar si as enumera doar cele mai 

importante; 
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-intalniri cu cetatenii si reprezentantii statului prin participarea la 

sedintele de comisii ale institutiilor abilitate pentru PUZ Ecomaster 

       - intalniri cu cetatenii (dezbateri publice) dar si cu reprezentantii 

statului prin participarea la sedintele de comisii ale institutiilor abilitate 

pentru situatia si extinderea balastierelor in comuna noastra 

 

 

 

 

 

Pe durata prezentului mandat o sa fac tot ceea ce imi sta in putinta sa duc la 

bun sfarsit tot ceea ce mi-am propus. Pana in momentul de fata am incercat 

sa rezolv si sa gasesc solutii pentru  rezolvarea si identificarea problemelor 

cu care se confrunta comuna noastra. 

In incheierea prezentului raport, doresc sa mentionez ca ma voi implica 

activ in continuare in toate demersurile inteprinse de autoritatea publica 

locala, fiind convinsa ca  nu voi dezamagii locuitorii comunei Aricestii 

Rahtivani care mi-au acordat votul. 

 

Prezentul raport este structurat în cinci capitole, avand o întindere pe 8 pagini 

si consider că raspunde pe deplin atât cerinţelor legale în materie cât si 

angajamentelor asumate, privind transparenţa în activitatea desfăurată, respectiv 

comunicarea cu cetăţenii din localitatile  Nedelea, Buda, Aricestii Rahtivani, 

Stoenesti, Targsorul Nou  – UAT Aricestii Rahtivani. 

 

 

 

Consilier local  

Pascu Adriana Simona 

 

 Data 

                                                                                                                   31.03.2022 


