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C ă t r e, 
 

                                   D-nul/(a) ______________________________  
Com. Ariceștii Rahtivani, sat _____________________________ nr.___ 

 
 
 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 17.03.2021, ora 17,30 la sediul Consiliului Local.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 modificarea Hotărârii Consiliului 
local Ariceștii Rahtivani nr. 9/2021 privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții 
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 
Ariceștii Rahtivani nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 
 3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile  octombrie, 
noiembrie și decembrie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară 
activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 
 4. Prezentarea cererii înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu  nr.7258 din 
10.02.2021,  adresată de către doamnele Stancu Elena și Bucur Daniela; 
 5. Prezentarea cererii înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 7058 din 
08.02.2021, adresată de către dna Bosie Viorica; 
 6.Prezentarea procesului verbal nr. 7254/10.02.2021  privind propunerea dnului Lazarof 
Vasile cu privire la disponibilitatea de a vinde imobilul în suprafață de 7577 mp situat în intravilanul 
satului Stoenești; 
 7. Informare privind stadiul dosarului nr.3500/281/2019  (COFI COM) 
 8. Prezentarea adresei înregistrată cu nr. 7389 din 11.02.2021 emisă de   S.C.  B.O.S. 
TRANS SRL. 

9.  Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 
     PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 

    


