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Nr.6356/10672(RU)/10671 din 23.11.2022 
 

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 
29.11.2022, ora 16,00  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 documentatiei tehnico-  

economice pentru obiectivul de investitie ” S.F. Creare parc si spatiu de joaca si agrement la Stoenesti 

(Lazarof).” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru – Scenariul 1 - varianta cu aleile parcului 

dalate(comisia nr. 1) 

2.Proiect de hotărâre iniițiat de Primarul comunei privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022 al 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 privind aprobarea realizării de către 
S.C.AGRESTONE S.R.L. a obiectivului de investiție ”Construire depozit în vederea stocării materialelor 
inerte provenite din construcții și groapă de împrumut pentru agregate minerale rezultate din perimetrul 
respectiv, CF nr. 21591, și aducerea terenului la forma inițială(teren agricol)”(comisiile nr. 1, 2 și 3)  
 4. Proiect de hotărâre iniițiat de Primarul comunei privind aprobarea Structurii organizatorice şi a 
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și completarea 
Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 116/27.10.2022  (comisia nr. 2) 
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind stabilirea salariilor de bază aferente 
funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 
 6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile  septembrie și 
octombrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza 
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 
 7. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
             PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,    
       Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 

    


