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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 27.10.2022, ora 16,30  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  aprobarea contului de execuție 
bugetară pentru Trimestrul III al anului 2022 (comisia nr.1) 
           2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea condiţiilor de 
organizare şi de desfăşurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de 
execuție vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Poliţie Locală din aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 3) 
           3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind privind aprobarea transmiterii 
dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Târgșoru Nou, 
T22, Parcela A 1166, lot 22 în suprafață de 518 mp, nr. cadastral 22878, înscris în C.F. nr. 
22878, numitului  Dumitra Valentin-Ionuț (comisia nr.2) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de consilierii  locali: Adriana Simona Pascu, Dorinel 
Ungureanu, Marius Toma, Cristian Brătășanu și Marius Spiridon privind 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) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Aricestii Rahtivani privind aprobarea 
înființării Societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII 
RAHTIVANI S.R.L.(comisiile nr.1, 2 și 3) 
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada noiembrie – decembrie 2022 si ianuarie 2023 (comisia nr. 2) 
 7. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 

    



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


