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  H O T Ă R Â R E 

privind   aprobarea   Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare a Consiliului local al 
comunei Ariceștii Rahtivani,  judeţul Prahova 

 
 

          Având în vedere: 
 - Regulamentul de Organizare  şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii 

Rahtivani, judeţul Prahova, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ariceștii 
Rahttivani, județul Prahova nr. 2/2020; 

- Referatul de aprobare întocmit de  Primarul comunei Ariceștii Rahtivani  ,înregistrat cu  
nr.9969  din 23.03.2021  la   Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova;  

- Raportul de specialitate nr.10178 din 25.03.2021 întocmit de Compartiment 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; 
-  dispozitiile  art. 129 alin.(2 ) lit.a), alin. (3)  lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- Ordinul nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-

teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a 
consiliului local emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

  - Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de 
Integritate, completandu-se si cu dispozitiile legislatiei române in vigoare; 

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției; 

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; 

- prevederile art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă cu modificările și completările 
ulterioare; 
              În temeiul  art.139 alin.(3 )  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani , judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 

H OT Ă R Â R E : 
    

 Art.1. Se aprobă    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local  al 
comunei Ariceștii Rahtivani, Judeţul Prahova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotarâre. 

 
 

    



 Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri  își incetează  aplicabilitatea  Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova  nr. 2/2020  pentru  aprobarea revizuirii  
Regulamentului de organizare  şi funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivanii, 
judeţul Prahova. 

Art.3. Comunicarea prezentei hotărâri  instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată 
de Secretarul  general  al comunei  Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova. 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
  Nicoleta-Daniela BORCESCU       

                                                                                                                        
                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                     Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
Ariceștii Rahtivani, 31.03.2021 
Nr. 24 

	
 


































































































































