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Nr.15988 din 17.06.2021 

C ă t r e, 
 

                                   Domnul/Doamna consilier local ______________________________  
 
 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 23.06.2021, 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 însuşirea Raportului de Evaluare 
pentru suprafaţa de 792 mp teren situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, 
județul Prahova, T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în vederea 
achiziționării (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea acordării unui sprijin 
financiar Parohiei Ariceștii Rahtivani, pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării 
investiției ”Modificare și extindere clopotniță (Corp C 2), cu capelă mortuară, construire alei 
pietonale și împrejmuire parțială (comisia nr. 1) 

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind atestarea faptului că suprafața de 
teren de 552 mp care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Ariceștii 
Rahtivani și S.C. BOS TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 06.06.1996 este indiviză din 
suprafața de 2003 mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu nr. cadastral 21585, situată în 
comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 2350 și Cc 2351  (comisiile nr. 1, 2 și 
3) 

4. 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 
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) 

5.Depunerea jurământului de către domnul Scarlat Aurel; 
 
 
 
 

    



6. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 
Notă: Raportul de evaluare care face obiectul proiectului de hotărâre înscris la punctul nr. 1 

din ordinea de zi,  poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani 
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