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Nr.9026 din 24.02.2022 

 
C ă t r e, 

 
                                   Domnul/Doamna consilier local ______________________________  
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi  în calitate de 
consilier local, la  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, care va avea loc la data 
de 02.03.2022, ora 17,30  la sediul Consiliului Local. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. 
(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, puteți formula și depune amendamente 
asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
        Ordinea de zi propusă pentru şedinţă este următoarea:  

1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea  bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022  al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” 
S.R.L.(comisia nr. 1) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind desemnarea reprezentantului 
consiliului local și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru 
ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar (comisia 
nr. 1) 

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea achiziționării unui număr 
de 15 laptopuri pentru consilierii locali (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe luna ianuarie 2022 
a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ 
teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliile de Administraţie ale Şcolii Gimnaziale, 
comuna Ariceştii Rahtivani și Școlii Gimnaziale sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, precum  și  
desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisiile de 
Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnaziala comuna Ariceșii Rahtivani și la Școala 
Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani (comisia nr. 1) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei acordarea unui mandat special cu drept de 
vot Primarului comunei Ariceștii Rahtivani, reprezentantul Comunei Ariceștii Rahtivani in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul 
Deseurilor Prahova” (comisiile nr. 1 și 3) 

7.Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei privind modificarea Anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 91/30.09.2021  privind aprobarea Structurii 
organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani. (comisia nr. 1) 
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8. Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei privind asocierea  Comunei Ariceștii 
Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, Bucov, 
Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și constituirea  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară   ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public 
local (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

9. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 

  
                                                                                                                                                               

       PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


