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P R O C E S -  V E R B A L 
 

           încheiat astăzi 31.08. 2022  în  şedinţa  extraordinară  de îndată a Consiliului Local 
 al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 

 
         Secretarul general al comunei efectuează prezenţa rezultând că la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi un număr de 11 consilieri, din 11 consilieri în funcție, respectiv 3 consilieri prezenți 
fizic:domnul Brătășanu Cristian, domnul Voicu Alexandru și doamna Preda Nicoleta și 8 
consilieri on-line. 

Domnul Voicu Alexandru, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 271 /2022  și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul comunei privind  aprobarea alocării din 

bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru anul 

școlar 2022-2023, a sumei de 11 lei/zi/copil din contravaloarea hranei copiilor care 

frecventează cursurile Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou(comisiile nr. 1 și 3) 
 2.Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local Șologon Costel-Cristian privind 
acordarea pachetului de rechizite scolare pentrul anul 2022-2023 (comisia nr. 1) 

Domnul Primar prezintă primul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi referatul de 
aprobare și raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe și 
Compartimentul Asistență socială  din cadrul Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din 
cadrul Consiliului local este favorabil adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi ”pentru” din 11 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă  proiectul de hotărâre înscris la punctul doi  pe ordinea de zi 

referatul de aprobare și raportul  de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe  din cadrul 
Primăriei. Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local este favorabil 
adoptării hotărârii. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Constatând că dezbaterile s-au epuizat, Preşedintele declară închise lucrările şedinţei. 

           Drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces verbal. 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI     

              Alexandru VOICU                                                                Violeta-Neluţa PETCU 


