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Nr.11709 din 31.03.2022 

 
C ă t r e, 

 
                                   Domnul/Doamna consilier local ______________________________  
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 06.04.2022, 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  modificării Actului 
Constitutiv al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani  S.R.L. (comisiile nr. 1, 
2 și 3) 
 2.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților comunei Ariceștii Rahtivani în 
Adunarea Generală a Asociaților a  S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani 
S.R.L. să voteze asocierea S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.  
cu comuna Ariceștii Rahtivani pentru înființarea unei Societăți comerciale cu răspundere 
limitată(comisia nr. 1) 
 3.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu 
apă potabilă prestate de S.C. Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. 
(comisia nr. 1) 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI cu 
S.C.SERVICIUL PUBLIC  DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. în vederea 
înființării unei societăți cu răspundere limitată(comisiile nr. 1, 2 și 3) 

5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea Hotărârii Consiliului 
local Ariceștii Rahtivani nr. 112 din 25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru obligațiile 
bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane 
juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr. 19/2021.(comisia nr. 1) 
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6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind înlocuirea reprezentanțului 
Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la  
Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani (comisia nr. 1) 

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

8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea Regulamentului privind 
modul de utilizare a microbuzelor pentru  transportul  elevilor (comisia nr. 1) 

9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  trecerea din domeniului public al 
comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului situat în 
extravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T47, A284, C.F. nr. 25254 
(comisia nr. 2) 

10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind trecerea din domeniului public al 
comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului situat în 
intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T32, Cc2350, Cc2351, C.F. nr. 
21585 (comisia nr. 2) 

11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Ariceștii 
Rahtivani(comisia nr. 3) 

12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada mai -  iulie 2022(comisia nr. 2) 

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

  
                                                                                                                                                               

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


