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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 15.06.2022, 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 documentației tehnico-
economice la obiectivul deinvestiție ”S.F. amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să 
asigure legătura cu Târgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani comisia nr.1 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  stabilirea destinației de parc de 
joacă loturilor identificate cu C.F. nr. 22866 și CF nr. 22916, din sat Tîrgșorul Nou , comuna 
Ariceștii Rahtivani și aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiție 
”Proiectare și executie parc de joacă în cartier de locuințe Tîrgșorul Nou”(comisia nr. 1) 

3.Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea  amplasării unei 
stații de încărcare autovehicule electrice (ve) pe raza comunei Aricestii Rahtivani și aprobarea 
regulamentului pentru funcționarea si exploatarea acesteia  (comisiile nr. 1 și 3) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea înființării Pieței 
agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului de 
organizare și funcționare al acesteia (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  privind aprobarea Agendei, 
Regulamentelor  pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și 
educative organizate de Cosiliul Local in perioada iunie-decembrie 2022 și alocării de fonduri din 
bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurarii acestor evenimente (comisiile 
nr. 1și 3) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind însușirea raportului de evaluare și 
numirea unei comisii de negociere directă pentru cumpărarea imobilului cladire, situat în satul 
Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351,  
C.F. nr. 21585-C1 (comisiile nr. 1 și 2) 
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 7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică a terenului   aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, în 
suprafaţa de 16,70 ha, situat in extravilanul satului Nedelea înscris in C.F. nr. 25522, identificat 
cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic (comisiile nr. 1și 2) 

8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea transmiterii dreptului 
de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33,  lot 
nr. 79A, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 20976, numitei Leontescu Daniela-Simona  
(comisia nr. 2) 

9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 50/2022 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani. (comisia nr. 2) 

10. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
                                                                                                                                                                         
       PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


