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Nr.  26261  din 19.11.2021

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 25.11.2021, 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 - rectificat  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  modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 31/2021 referitoare la 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)

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind anularea majorărilor de întârziere
pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către
debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G.
nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și
pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificata prin O.U.G. nr. 19/2021 (comisia nr. 1)

 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind însușirea variantei finale a
proiectului de stemă a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova (comisiile nr. 1, 2 și 3)

 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  modificarea Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 91/30.09.2021 privind aprobarea Structurii
organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii
Rahtivani  (comisia nr. 2)

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea  modificării Hotărârii
Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2021 privind aprobarea înființării instituției publice
denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani ,
structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de
Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia (comisiile nr. 1, 2 și 3)
 

7. Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Toma Marius, Pascu Adriana-Simona, Stoica
Nicolaie-Daniel, Ungureanu Dorinel și viceprimar Brătășanu Cristian, privind aprobarea acordării
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unui sprijin financiar Parohiei Nedelea, pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării
investiției “ Construire îmrejmuire parțială Parohia Nedelea” (comisia nr. 1)

8. Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Toma Marius, Pascu Adriana-Simona, Stoica
Nicolaie-Daniel, Ungureanu Dorinel și viceprimar Brătășanu Cristian aprobarea alocării unor
fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru acordare de cadouri  copiilor   din
învățământul de stat  de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, cu ocazia  sărbătorilor de iarnă
(comisia nr. 1)

9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind acceptarea donaţiei pentru un
număr de trei imobile-terenuri, situate în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr.
24618, nr. 24614 și nr. 24616 care vor avea destinația de drum public (comisia nr. 2)

10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind participarea Comunei Ariceștii
Rahtivani la „Programul privind cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei
in infrastructura de iluminat public" si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Ariceștii Rahtivani, județul
Prahova"(comisia nr. 1) 

11. Proiect de hotărâre 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)

12. Prezentarea   raportului de audit nr. 22748 din 29.09.2021, încheiat asupra contului de
execuție pe anul 2020  la U.A.T.C. Comuna Ariceștii Rahtivani. 

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

Notă: Documentația aferentă proiectului de hotărâre înscris la nr. 10 din ordinea de zi , cât
și documentația aferentă puncului nr. 12 din ordinea de zi pot fi studiate la sediul Primăriei

 
      PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU


