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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 30.09.2021, 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 modificarea 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  (comisia nr.  3) 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea  încheierii unui  
parteneriat între Comuna Ariceștii Rahtivani prin Consiliul local și S.C. ELEMENT INVESTMENTS SRL 
în vederea realizării  lucrărilor de modernizare DE 213 aferente investiției ”Modernizare DE 213 și 
Amenajare intersecție acces DN 72  cu DE 213”  (comisiile nr. 2 și 3) 

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul privind  aprobarea Structurii organizatorice şi a 
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani (comisia 
nr. 2) 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul privind  acordarea unui mandat special Primarului 
comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, 
în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova pentru 
rezilierea/nerezilierea Contractului de delegare prin concesiune  a gestiunii activitatii de colectare, 
transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti Scaieni  si 6 Valea Doftanei nr. 
1792 din 13.09.2016(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile iunie și iulie  
2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ 
teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 

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

  
                                                                                                                                                               

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