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Nr. 14402 din 12.05.2022 

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 18.05.2022, 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 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 31.12.2021, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net 
aferent anului 2021, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și a 
raportului anual al Comitetului de Remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de 
Administrație pentru anul 2021, al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani 
S.R.L(anexele sunt transmise pe e-mail) (comisia nr. 1 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind încheierea exercițiului bugetar al 
comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pe anul 2021(comisia nr. 1) 

3. Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind   aprobarea documentației 
tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”S.F. înființare after-school 
centru activități extrașcolare sau conexe din satul Stoenești” și aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru varianta nr. 2 – ”Înființare sala fitness în satul Stoenești, C.F. nr. 24754” 
(comisia nr. 1) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  trecerea din domeniului privat  al 
comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani a imobilului  situat 
în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 
24340 (comisia nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentației tehnico-
economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție”S.F. pentru amenajare bazin 
înot uz didactic la baza sportive Aricești” (comisia  nr.1) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentației tehnico-
economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”S.F. pentru construire centru 
de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova” (comisia nr. 1) 
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7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit 
doamnei Oană Loredana-Sorina, în vazaHotărârii Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani 
nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului local nr. 11/2021 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. 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) 

9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind înlocuirea a doi membri din 
Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani(comisia nr. 3) 

10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea înființării serviciului 
social furnizat în comunitate ”Servicii de asistență comunitară” și a Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate:”Servicii de asistență comunitară”(comisia 
nr. 3) 

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


