
                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    CONSILIUL LOCAL   

                                                                     
 

 
 

 
 

 H O T Ă R Â R E 
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” 

 
 

           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 10143 din 25.03.2021 întocmit de  Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea modificării H.C.L. nr. 109/2020 
privind aprobarea implementării proiectului  ”Dotare  Compartiment servicii de utilități publice locale 
și întreținere din cadrul  Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova; 
 - Raportul de specialitate nr. 10150  din 25.03.2021 întocmit de Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Rapoartele comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 40/31.08.2015 privind aprobarea aderării 
comunei Ariceștii Rahtivani la asociația ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei”; 
 - Apel de selecție măsura M7/6B ” Dezvoltarea Infrastructurii și serviciilor de bază în 
teritoriul GAL” emis de  Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Prahovei” în data de 21/11/2017; 
 - Ghidul solicitantului pentru Masura M7/6B ” Dezvoltarea Infrastructurii și serviciilor de bază 
în teritoriul GAL” ;    
 -Adresa Direcției Județene de Statistică Prahova înregistrată la Primăria comunei Ariceștii 
Rahtivani cu nr. 22745 din 02.12.2020;   
 - Hotărârea Consiliului local 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; 
    În conformitate cu: 

a) art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare;  

d) Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 129, alin, 1) și alin.2) lit. e, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  În temeiul art. 139 alin (3) lit. a) și al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 

 

    



H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 care va avea următorul 
cuprins: ”Se aprobă  implementarea proiectului „Dotare compartiment servicii de utilitati publice 
locale si întretinere din cadrul Primariei Comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova”, 
denumit în continuare Proiectul, oportunitatea , necesitatea și potențialul economic al investiției”. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 
rămân neschimbate și se aplică așa cum au fost aprobate. 
  Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 
către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
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  Nicoleta-Daniela BORCESCU       
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