
                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  Ă R I A     

                                                                     
 

 
Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 

e-mail: comunaprimar@comunaaricestiirahtivani.ro        secretar@comunaaricestiirahtivani.ro        
www.comunaaricestiirahtivani.ro 
 
Nr. 18759 din 14.07.2022 

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 20.07.2022, 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 contului de execuție 
bugetară pentru Trimestrul II al anului 2022(comisia nr.1) 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a 
excedentului bugetului local (comisia nr. 1) 

3.Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind rectificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025.(comisia nr.1) 
 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  asocierea  Comunei Ariceștii 
Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, 
Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și 
constituirea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară   ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de 
transport public local(comisia nr. 1) 
 5. Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local Șologon Costel-Cristian privind 
aprobarea regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Aricestii 
Rahtivani (comisiile nr.2 și  3) 
 6. 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 a unor Hotărâri ale 
Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea  unor locuințe 
proprietate(comisia nr. 2) 
 7. 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) 
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 8.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, 2 și 3) 
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada august - octombrie 2022(comisia nr. 2) 

10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile martie și 
aprilie  2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza  
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 11. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 
                                                                                                                                                                         
       PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


