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C ă t r e, 
 

                                   D-nul/(a) ______________________________  
 
 
 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 26.05.2021, 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  atestarea apartenenței la domeniul 
public al comunei Ariceștii Rahtivani a investițiilor  : ”Construire  rețea de alimentare cu apă 
potabilă,  satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” și ”Construire 
branșamente rețea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii 
Rahtivani”, județul Prahova (comisia nr. 2) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind darea în administrare a   
investițiilor: ”Construire  rețea de alimentare cu apă potabilă,  satul Ariceștii Rahtivani, comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” și ”Construire branșamente rețea alimentare cu apă potabilă în 
satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani”, județul Prahova către S.C. “SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI” S.R.L. (comisia nr. 2) 
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea prelungirii contractului 
de delegare a gestiunii  prin concesiune serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 
9373 din 09.09.2011(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea cumpărării unui imobil – 
Clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1, T1, P. 55 și 56, comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 1 (comisia nr. 1) 
 5. Proiect de hotărâre  inițiat de Primarul comunei privind  încheierea exercițiului bugetar al 
comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pe anul 2020 (comisia nr. 1) 

6. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
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          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 

    


