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C ă t r e, 
 

                                   D-nul/(a) ______________________________  
 
 
 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 20.04.2021, 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  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 2021 al 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 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 Raportului de activitate al 
Consiliului de Administrație  pentru semestrul 2 al anului 2020 și aprobarea Raportului anual al 
Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație  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 cotelor normate ale 
pierderilor de apă  în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceștii Rahtivani SRL (comisia nr. 1) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea  tarifelor pentru servicii 
conexe prestate către terți  de către  S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani 
S.R.L(comisia nr. 1) 
 5. Proiect de hotărâre  inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea  lucrărilor propuse a fi 
executate   din cota de dezvoltare a  S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani 
S.R.L (comisia nr. 1) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind   aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investitie : ”Studiu de fezabilitate  amenajare curți interioare școli și 
grădinițe” (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 

    



7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind organizarea reţelei de învăţământ 
preuniversitar de statdin comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-2022(comisia nr. 1) 

8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea listei cuprinzând 
persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza 
Hotărârii Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și al unor hotărâri ale 
Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, pentru construirea unor 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 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) 
 10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind constituirea unui drept de 
superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul 
apartinând domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, 
sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666,  în suprafață de 323 mp, înscris în C.F. nr. 25019 și 
aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea constituirii dreptului 
de superficie (comisia nr. 2) 

11.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind acordarea unui mandat special 
Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama 
acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”   
să aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792  din 13.09.2016.(comisiile nr. 1, 
2 și 3) 
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind completarea Anexei nr. 1 la 
H.C.L. nr. 4/29.01.2020 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) 
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea modelului legitimației 
pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind privind aprobarea contului de 
execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2021 (comisia nr. 1) 

15.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizării în anul 2021 a 
excedentului bugetului local (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimări 2022-2024.(comisiile nr. 1, 2 și 3) 

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

          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


