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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 25.08.2021, 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 Ariceștii Rahtivani privind aprobarea 
documentatiei “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN 
PENTRU  ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII 
RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in  com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. Cadastral 23657, tarlale 
69 ,13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214,  CCN 212, DJ 101I, De 210/1, De 213 “ .(comisia nr. 2) 
 2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea stabilirii și sancționării 
faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani 
(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea unor măsuri care să 
contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la 
îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile (comisiile 
nr. 2 și 3) 
 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea contractului de 
management pentru exercitarea funcției de Administrator Club Sportiv (comisiile nr. 1 și 3) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind darea în administrare a unor 
imobile către Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani, persoană juridică de drept public,  în subordinea 
Consiliului local Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 2 și 3) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei aprobarea taxelor de închiriere și a 
Regulamentului privind  modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul comunei Ariceștii 
Rahtivani (comisia nr. 1) 

7.Proiect de hotărâre iniițiat de Primarul comunei  privind atestarea apartenenței la domeniul 
privat al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 323 mp teren intravilan, situat în comuna 
Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab nr. 187 B,  județul Prahova, T 23, 
Cc 1666,  C.F. nr. 25019 (comisia nr. 2) 

8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei   privind retragerea dreptului de folosință a 
lotului de teren atribuit domnului Duță Eduard, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 81 / 

    



2020, 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) 
 9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile martie, mai  și 
2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ 
teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 

10. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 

 Notă: Anexele la proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 din ordinea de zi pot fi consultate 
la sediul  Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani sau pe site-ul comunei. 
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          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


