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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 14.02.2022, ora 16,30  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 încetarea mandatului de consilier 
local al domnului Scarlat Aurel prin deces și vacantarea locului deținut de acesta. 

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  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) 

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea participării la cursuri de 
pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului local  
Ariceștii Rahtivani în anul 2022(comisia nr. 1) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile  noiembrie și 
decembrie 2021 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 aprobarea prelungirii prin act 
aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.2018  (comisiile nr. 1 și 2) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind schimbarea destinației în vederea 
demolării  unei construcții, și anume gradinita sat Tîrgșoru Nou , comuna Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova (comisia nr. 2) 

7.Proiect de hotărâre inițiiat de Primarul comunei privind aprobarea apartenenței la domeniul 
privat al comunei Ariceștii Rahtivani a unor imobile situate în intravilanul satului Nedelea, comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova (comisia nr. 2) 

8. Proiect de hotărâre inițiiat de Vicerimarul comunei privind stabilirea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani  (comisia nr. 1) 
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 9. Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind desemnarea reprezentanților 
comunei Ariceștii Rahtivani în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale, comuna Ariceștii 
Rahtivani(comisia nr. 1) 
 10.Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind aprobarea utilizării în anul 
2022 a excedentului bugetului local (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

11.Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025; .Anexa la 
proiectul de hotărâre a fost transmisă pe e-mail.(comisiile nr. 1, 2 și 3) 

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

  
                                                                                                                                                               

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


