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H O T Ă R Â R E 
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 

 
           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 10146 din 25.03.2021 întocmit de  Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea modificării și completării 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. 18/26.03.2015; 
 - Raportul de specialitate nr. 10147 din 25.03.2021 întocmit de Compartimentul 
Registratură,Relații Publice, Monitorizare și procedure administrative din cadrul Primăriei comunei 
Ariceștii Rahtivani; 
 - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 9/2021 privind aprobarea 
Structurii organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceştii Rahtivani; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare;  
           În temeiul art. 139 alin. (1)  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 și se completează  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 ,  care va avea următorul cuprins: 

”Atribuțiile COMPARTIMENTULUI AUTOGOSPODĂRIRE, MENTENANȚĂ ȘI 
TRANSPORT: 

- Verificarea respectării programului de ridicare a gunoiului menajer, și raportarea 
primarului eventuale deficiențe sesizate; 

- Urmărirea bunei funcționări a iluminatului stradal și propunerea către executiv a 
îmbunătățirii  iluminatului public stradal; 

- Asigurarea funcționării permanente și în bune condiții a centralei termice și a instalațiilor 
electrice din cadrul Primăriei, precum și a obiectelor sanitare; 

- Asigurarea  întreținerii  și repararării mobilierului, instalațiilor sanitare, electrice și 
termice; 

- Conducerea autoverhiculelor din dotarea parcului auto al Primăriei  și asigurarea  bunei 
funcționări a acestora; 

    



- Efectuarea  întreținerii primară a utilajelor, sculelor și uneltelor din dotarea 
compartimentului; 

- În limita personalului, a calificărilor personalului  și a dotărilor compartimentului, pe 
terenurile  aflate în domeniul public și privat al comunei: 

o intervenții  în situații de necesitate pentru deszăpeziri, împrăștiere nisip-sare, 
pulverizare soluții antiîngheț pe căile rutiere și de acces pietonal, 

o  efectuarea serviciilor  de erbicidare,dezinsecție și  dezinfecție,  
o întreținerea  spațiilor verzi și toaletarea arborilor și arbuștilor; 

- Asigurarea mentenanței echipamentelor  și infrastructurii I.T., precum și moniitorizarea  
implementării  programelor și softurilor pentru digitalizare și automatizare; 

- Asigură organizarea tuturor activităților festive și de protocol (sărbători de iarnă, zi 
națională, ziua eroilor, depuneri de coroane) 

- Asigurarea pavoazării cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 
- Urmărirea încadrării în cotele aprobate ale consumului de carburanți; 
- Urmărirea  consumul de energie electrică, apă, gaze; 
- Asigurarea  ordinii și efectuării curățeniei în spațiile Primăriei și/sau  a clădirilor și 

terenurilor din patrimonial comunei; 
- Asigurarea  activități de curierat” 

  Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 
către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
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