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Nr. 10238 din 25.03.2021 

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 31.03.2021, 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 aprobarea transmiterii dreptului de 
concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 80, 
în suprafață de 980 mp înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea 
Minelia-Aneta (comisia nr.2) 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea transmiterii dreptului de 
concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T.58, PCc 
333, lot nr. 19, C.F. nr. 25473, în suprafața din acte de 921,9 mp (965 mp din măsurători) numiților 
Floricică Aurelian-Ionuț și Floricică Adriana (comisia nr. 2) 
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea numărului de burse și a 
cuantumului burselor pentru elevii din învățământul de stat pentru anul 2021(comisiile nr. 1 și 3) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  decontarea pe lunile  ianuarie și 
februarie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza 
administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia nr. 1) 
 5. Proiect de hotărâre  inițiat de Primarul comunei privind desemnarea consilierilor locali din 
cadrul Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, care vor face parte din 
Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei (comisiile nr. 
1, 2 și 3) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea și completarea art. 1 
din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare 
Compartiment servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei  Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova” (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea și completarea   art. 34 
din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L. Ariceștii Rahtivani  nr. 18 din 26.03.2015. (comisiile nr. 1, 2 
și 3) 

    



 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea unui Parteneriat pentru 
dezvoltare locală PDL, între U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani  și Asociația Centrul de resurse 
APOLLO pentru proiectul ”Sunt activ, sunt cetățean” (comisia nr. 2) 

9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind   aprobarea   Regulamentului de 
Organizare  şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani,  judeţul 
Prahova(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
  10.  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 
(comisiile nr. 1, 2 și 3) .Având în vedere mărimea documentului , 246 pagini, acesta este pus la 
dispoziție pe site-ul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani și la sediul acesteia. 

11. Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 
     PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 


