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C ă t r e, 
 

                                   D-nul/(a) ______________________________  
 
 
 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 13.05.2021, ora 17,30 (joi) la sediul Căminului cultural din satul Stoenești.În conformitate 
cu prevederile art. 134 alin.(5) din O.U.G. 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 2021 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 mandatarea reprezentanților 
Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru  aprobarea situațiilor financiare 
individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și repartizarea pe 
destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 
Rahtivani” S.R.L..(comisia nr. 1) 

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind   aprobarea documentatiei “ PUZ - 
MODIFICARE REGLEMENTARI URBASNISTICE ZONE FUNCTIONALE SI AMENAJARE DRUM 
ACCES (Sstud = 259 936 MP) - com. Aricestii Rahtivani, sat Buda nr. cadastral 25600, Tarla 70, 
Parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 23638, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; 
nr.cadastra 22529, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 25598, tarla 70, parcelele A 
383/40, A 383/41; nr.cadastral 24616, tarla 70, parcela A 383/37; nr. cadastral 24618, tarla 70, 
parcela A 383/38; nr.cadastral 24617, tarla 70, parcela A 383/38; nr. cadastral 22202, tarla 70, 
parcelele A 383/40, A 383/41, De 213 ( nr.cadastral 25000); CCN 212” (comisiile nr. 2 și 3) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind    încetarea mandatului de consilier 
local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta (comisia 
nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  însuşirea Raportului de Evaluare 
pentru suprafaţa de 7577 mp teren situat în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova, T.15, Ps 871 număr cadastral  25384, în vederea achiziționării (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

 
 
 6. Proiect de hotărâre  inițiat de Primarul comunei privind  însuşirea Raportului de Evaluare 

    



imobil – Clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1 , T 1, P. 55 și 56, comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 1 (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind 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 (comisia nr. 2) 

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

 Notă: Rapoartele de evaluare care fac obiectul proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele 5 și 6 pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. 

Anexele la proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 pe ordinea de zi au fost transmise pe 
adresele de e-mail comunicate. 

 
   PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


