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H O T Ă R Â R E 
privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova a investițiilor: ,,Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii 

Rahtivani, comuna  Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’ și ,,Construire branșamente retea 
alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul 

Prahova’’ 
 
 

 Văzând: 
         - Referatul de aprobare nr. 13735 / 18.05.2020, întocmit de Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani; 
 - Raportul de specialitate nr. 13737 din 18.05.2021, întocmit de Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local; 
 - Autorizația de construire nr. 77 / 18.09.2018 eliberată de Primăria Comunei Ariceștii 
Rahtivani; 
 - Autorizația de construire nr. 63 / 23.07.2019 eliberată de Primăria Comunei Ariceștii 
Rahtivani; 
 - Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15759 / 06.09.2020 privind execuția 
lucrărilor “Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii Rahtivani, comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 
 - Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12475 / 27.04.2021 privind execuția 
lucrărilor “Construire branșamente rețea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, 
comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 
 În conformitate cu: 
         - prevederile Legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ; 
 - prevederile art. 96 alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin (7) lit. n) și art. 286 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 
 
 

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E  : 
 

   
 



 Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova a investițiilor: ,,Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii Rahtivani, 
comuna  Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’ și ,,Construire branșamente retea alimentare cu apă 
potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani,  județul Prahova’’, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul 
comunei Ariceştii Rahtivani prin  aparatul de specialitate. 
 Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice, instituţiilor şi persoanelor 
interesate se asigură de către Secretarul General al comunei Ariceştii Rahtivani. 
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