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Nr.12684 din 14.04.2022 

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 20.04.2022, 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 stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu 
apă potabilă prestate de 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 aprobarea contului de execuție 
bugetară pentru trimestrul I al anului 2022(comisia nr. 1) 

3. Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind  aprobarea  închirierii  prin 
atribuire  directă  către OMV PETROM S.A. a terenului în suprafață de 917 mp din suprafața 
totală de 35.000 mp, C.F. nr. 22253, aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii 
Rahtivani(comisia nr. 2) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  trecerea din domeniului public al 
comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului situat în 
extravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T47, A284, C.F. nr. 25254 
(comisia nr. 2) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentației tehnice 
și a devizului general pentru lucrărilerămase de executat și lucrările necesare pentru punerea în 
funcțiune a obiectivului de investiție ”Execuție sală sport Școala Nedelea”(comisiile  nr.1, 2 și 3) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Structurii 
organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani (comisiile nr. 1 și 2) 

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