
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
PRIMĂRIA
Nr. 14085 din 13.07.2020

ANUNȚ

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani,

sat Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare

publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de

primarul comunei privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei

Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, a unor imobile situate în T32, Cc2403, sat

Ariceștii Rahtivani.

Proiectul de hotărâre este însoțit de Referatul de aprobare întocmit de

Primarul comunei și de raportul de specialitate al Serviciului Buget Finanțe și

Investitii și Serviciul Administratie Publică din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Ariceștii Rahtivani.

Etapa consultării publice are loc în perioada 13.07.2020 - 23.07.2020.

 Persoanele interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei

comunei Ariceștii Rahtivani sau la adresa de email registratura@aricestiirahtivani.ro,

sesizările, observațiile sau punctele de vedere, acestea având valoare de

recomandare.

PRIMAR,
Alexandru CRISTEA
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova, a unor imobile situate în T32, Cc2403, sat  Ariceștii Rahtivani 

 
 

 Văzând: 
         - Referatul de aprobare nr. 14000 / 10.07.2020, întocmit de Primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani; 
 - Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 15 din 24.08.2004 privind 
acordarea a 2 loturi de casa cu titlu gratuit; 
 - Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 8 din 15.02.2005 privind 
acordarea a 2 loturi de casa cu titlu gratuit;  
 - Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 12 din 17.03.2005 privind 
atribuirea unui lot de casă cu titlu gratuit; 
 - Planul cadastral al localității Ariceștii Rahtivani 

- Partida cadastrală nr. 2 din “Cadastru funciar intravilan al localitatii Ariceștii 
Rahtivani” din 1984, a Consiliului Popular Ariceștii Rahtivani.  
 În conformitate cu: 
         - prevederile art. 6 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile art. 557 alin. (2) și (4), art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil; 
 - prevederile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare; 
 - prevederile art. 96 alin. (1), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 354 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;  
 
 

Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 (1) Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Ariceştii Rahtivani, 
județul Prahova, a unor imobile situate în T32, Cc2403, sat  Ariceștii Rahtivani, conform 
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2) Imobilele se identifică prin plan de amplasament și delimitare, conform 
Anexei  nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 2 Se dispune înscrierea imobilelor în Cartea funciară a comunei Ariceștii 
Rahtivani în proprietatea privată a comunei Ariceştii Rahtivani, conform prevederilor 
legale. 
 Art. 3 Stabilirea valorii de inventar a imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri 
se va face pe baza evaluării acestora de către un evaluator autorizat.  
 Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani prin  aparatul de specialitate. 
 Art. 5 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice, instituţiilor şi 
persoanelor interesate se asigură de către Secretarul General al comunei Ariceştii 
Rahtivani. 
 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Alexandru CRISTEA 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        AVIZAT: 
                                                                         SECRETAR  GENERAL al comunei, 

                                                           Violeta-Neluța PETCU 



 
 

ANEXA nr. 1 LA H.C.L. nr. ……. / …...2020 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare 

Locația Suprafața măsurată 
(mp) 

1 2 3 4 

1 TEREN Sat Aricestii Rahtivani, teren intravilan, T 32, P 2403, LOT 1 310 

2 TEREN Sat Aricestii Rahtivani, teren intravilan, T 32, P 2403,  LOT 2 306 

3 TEREN Sat Aricestii Rahtivani, teren intravilan, T 32, P 2403, LOT 3 338 

4 TEREN Sat Aricestii Rahtivani, Teren intravilan,  T 32, P 2403, LOT 4 346  

5 TEREN  Sat Aricestii Rahtivani, teren intravilan, T 32, P 2403, LOT 5 390  
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     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
comunei Ariceştii Rahtivani, județul Prahova, a unor  imobile situate în T32, 

Cc2403, sat  Ariceștii Rahtivani 
 

 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor si care nu fac parte din 

domeniul public. 

 Din domeniul privat al comunei fac parte mai multe terenuri și clădiri care nu 

aparțin domeniului public al Comunei Ariceștii Rahtivani sau ale statului. 

 De-a lungul timpului, mai multe terenuri aparținând domeniului privat al 

Comunei Ariceștii Rahtivani au fost concesionate,  închiriate sau atribuite cu titlu 

gratuit pentru construirea unei locuinte pentru aplicarea Legii nr. 15 /2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală unor 

persoane fizice, pentru o parte din ele, existând înscrieri în cărțile funciare, dar nu 

pentru toate.  

 Pentru stabilirea cu exactitate a suprafețelor terenurilor în cauză, s-a procedat 

la măsurarea lor în sistem Stereo 1970 , de către o persoană autorizată ANCPI. 

 În vederea atestării ca aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii 

Rahtivani a 5 terenuri atribuite în 2004 și 2005 pentru construirea de locuințe prin 

aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală, se impune inițierea proiectului de hotărâre pe care îl 

consider necesar și oportun. 

 

               PRIMAR  

     Alexandru CRISTEA 
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R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
comunei Ariceştii Rahtivani, județul Prahova, a unor  imobile situate în T32, 

Cc2403, sat  Ariceștii Rahtivani 
 

 
 
           Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
comunei Ariceştii Rahtivani, județul Prahova, a unor  imobile situate în T32, Cc2403, 
sat  Ariceștii Rahtivani a fost propus şi iniţiat de Primarul comunei Ariceştii Rahtivani. 
 În conformitate cu prevederile art. 354 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac 
parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, unitătile administrativ-teritoriale au 
drept de proprietate privată. 
 De asemenea, potrivit art. 6 din  Legea nr 18/1991, republicată, privind fondul 
funciar, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul privat al statului și 
respectiv al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor este alcătuit din terenurile 
dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum și din terenurile 
dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. 
 In comuna Ariceştii Rahtivani au fost atribuite cu titlu gratuit loturi pentru 
construirea de locuinte prin aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit urmatoarelor 
Hotărâri ale Consiliu Local Ariceştii Rahtivani: 
- Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 15 din 24.08.2004 privind 
acordarea a 2 loturi de casa cu titlu gratuit; 
- Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 8 din 15.02.2005 privind 
acordarea a 2 loturi de casa cu titlu gratuit;  
- Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 12 din 17.03.2005 privind 
atribuirea unui lot de casă cu titlu gratuit; 

În Partida cadastrală nr. 2 din “Cadastru funciar intravilan al localitatii Ariceștii 
Rahtivani” din 1984,    terenul intravilan situat în T32, P2403, sat Ariceștii Rahtivani, 
comuna Ariceștii Rahtivani, în suprafață de 1795 mp, care a fost dezmembrata in 
cele 5 loturi amintite, figurează ca aparținând Consiliului Popular Ariceștii Rahtivani.  
 Cu privire la aceste terenuri, prezente in anexa la Proiectul de hotărâre, nu s-
a identificat nicio notificare formulată în baza legilor fondului funciar care să aibă ca 
obiect aceste terenuri si nu aparțin nici domeniului public al Comunei Ariceștii 
Rahtivani sau al statului . Mentionăm că aceste terenuri nu figurează înscrise în 



anexa 1 întocmită în baza Legii nr.165/2013, care să constituie rezervă la dispozitia 
Comisiei locale de fond funciar. 
 Suprafețele propuse a fi introduse în domeniul privat al Comunei Ariceștii 
Rahtivani sunt stabilite prin măsurători topografice. 

 Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre 
îndeplineşte condiţiile legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare 
în şedința de consiliu local. 

 
 

 
Serviciu Buget Finanțe și Investiții           Serviciul Administrație Publică 
     Inspector: Anca BURTOIU                 Inspector: Cristina Mariana IANCU 


