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NR. 29 din 25.03.2021  

 
 

P R O I E C T    D E  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; 

- 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. 
 
 

            INIȚIATOR: 
            PRIMAR, 

                                                    Gheorghe ORBU 
    

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL al COMUNEI  

 Violeta - Neluța PETCU 
 

 



                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A R    

                                                                     
 

 
Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 
e-mail: primar@aricestiirahtivani.ro        secretar@aricestiirahtivani.ro        www.aricestiirahtivani.ro 
 
NR.10146 din 25.03.2021 
 

R E F E R A T   D E  A P R O B A R E  
la proiectul de hotărâre 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 

 
Primaria comunei Ariceștii Rahtivani  este persoană juridică de drept public, cu capacitate 

juridică deplină, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile 
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul 
Local al comunei Ariceștii Rahtivani , ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani ca autoritate executivă.  

Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Ariceștii Rahtivani  este o reglementare prin care se stabilesc sarcinile   tuturor  Servicilor, 
Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului . 

Prin Hotărârea Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 9/2021 s-a aprobat  Structura 
organizatorică și  Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani, prin care unele servicii și compartimente s-au reorganizat. 

Compartimentul  Servicii  de  Utilitati  publice  locale si   Intretinere  se   reorganizeaza si   isi 	
schimba denumirea in Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport care va functiona  
cu o structura de 10 posturi - functii contractuale de executie.	

Compartimentul  Transport  se  desființează iar  cele  3 posturi  de  șofer I  vor face  parte  
din Compartimentul nou înființat Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport. 

Prin H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020, s-a aprobat implementarea proiectului ”Dotare 
Compartiment servicii de utilități publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei  Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova. 

Pentru a asigura condițiile necesare eligibilității proiectului, este necesar ca atribuțiile 
Compartimentului  Servicii  de  Utilitati  publice, redenumit Compartimentul Autogospodărire, 
Mentenanță și Transport,  să fie modificate și completate  în mod corespunzător. 

Față de cele aratăte mai sus, propun modificarea  Regulamentului de Organizare si 
Functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin HCL 
nr.18/2015,  proiect de hotărâre pe care îl consider necesar și oportun. 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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NR.10147 din 25.03.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre 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 

 
Primarul comunei Ariceștii Rahtivani, a inițiat proiectul de hotărâre 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. 

În conformitate cu prevederile  art. 129 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local  aprobă  organizarea și 
funcționarea aparatului de specialitate al primarului. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Ariceștii Rahtivani,  este o reglementare prin care se stabilesc sarcinile   tuturor  
Servicilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului . 

Prin Hotărârea Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 9/2021 s-a aprobat  Structura 
organizatorică și  Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani, prin care unele servicii și compartimente s-au reorganizat. 

Compartimentul  Servicii  de  Utilitati  publice  locale si   Intretinere  se   reorganizeaza si   isi 	
schimba denumirea in Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport care va functiona  
cu o structura de 10 posturi - functii contractuale de executie.	

Compartimentul  Transport  se  desființează iar  cele  3 posturi  de  șofer  I   vor face   parte  
din Compartimentul nou înființat Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport. 

Avand in vedere cele prezentate,  proiectul de hotărâre 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 
îndeplinește condițiile legale în materie și poate fi supus spre aprobare Consiliului local. 

 
INSPECTOR, 

Mihaiela VOINESCU 
 

    


