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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 22.03.2023, ora 17,00  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 propunerea de membri în 
Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă  Ariceştii Rahtivani  
S.R.L(comisia nr.2) 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind propunerea  a doi administratori  
provizorii la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L. (comisia nr.2) 

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a 
excedentului bugetului local (comisia nr.1) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind rectificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-2026 (comisia nr. 1 ) 

5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind privind aprobarea solicitării 
Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani de preluare temporară în administrare a unor 
tronsoane de drumuri județene DJ 140 și DJ 144 situate pe raza U.A.T. comuna Ariceștii 
Rahtivani, în vederea realizării unor proiecte de investiții(comisia nr.2) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind privind modificarea și 
completarea anexelor la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2022 privind 

    



 

 

aprobarea înființării Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia(comisiile nr. 1 și 2) 

 
 
 
7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind privind aprobarea  cumpărării unui  

imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA,  situată în 
comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 
21275(comisiile nr.1, 2 și 3) 

8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate, Devizului General si Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
”Construire parc fotovoltaic in comuna Aricestii Rahtivani (comisia nr.1) 

9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind decontarea pe lunile ianuarie și 
februarie 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe 
raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr.1) 
 10.Acceptarea/neacceptarea prelungirii contractului de concesiune nr.2700/05.05.2003, 
încheiat între TRANSCONSTRUCT CO SNAGOV SRL și Consiliul local Ariceștii Rahtivani, 
solicitare transmisă de către A&A CONSULTANTS SPRL”  prin  adresa nr.15/3381/(RU)3895 din 
03.02.2023. 

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


