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Nr. 17092 din 22.06.2022 

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 28.06.2022, ora 17,30  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 depunerii cererii de 
finantare prin Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare 
fosta primarie” (comisia nr.1) 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Amenajare 
rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii 
Rahtivani”(comisia nr. 1) 

3.Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea implementării 
proiectului proiectului „Dotare camine culturale pentru activitati diverse cu instrumente muzicale 
si aparatura electronica” (comisia nr.1) 
 4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică a terenului   aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, în 
suprafaţa de 16,70 ha, situat in extravilanul satului Nedelea înscris in C.F. nr. 25522, identificat 
cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile martie și 
aprilie  2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza  
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 6.Depunerea jurământului de consilier local de către domnul Șologon Costel-Cristian. 

7. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
                                                                                                                                                                         
       PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 
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