
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
P R I M A R 
NR.  12058   din 11.06.2020 
 
 

C ă t r e, 
 

                                   D-nul/(a)______________________________  
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 134 alin.(3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare sunteţi invitat să participaţi  în 
calitate de consilier local, la  şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, care 
va avea loc la data de 15.06.2020 (luni), ora 10,00 la sediul Consiliului Local. În conformitate 
cu prevederile art. 134 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, puteți formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi. 
           Ordinea de zi propusă pentru şedinţă este următoarea:  
 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind mandatarea reprezentanților 
Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la 
S.C.Serviciul Public de Alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani SRL pentru aprobarea situațiilor 
financiare întocmite la data de 31.12.2019, raportului auditorului independent și repartizarea 
pe destinații a profitului net aferent anului 2019 al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceștii Rahtivani SRL. (comisiile nr. 1 ,2 și 3) 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție Construire alei carosabile și pietonale in incinta gradinitei 
nr. 1 Aricestii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 

3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție Amenajare incinta imobilului cu nr. cadastral 24297, sat 
Aricestii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 

4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție amenajare incinta imobilului cu nr. Cadastral 24326, sat 
Stoenești (comisia nr. 1) 

5.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție investiție Construire alei carosabile și pietonale in incinta 
Școlii Stoenesti, com.Aricestii Rahtivani (comisia nr. 1) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție instalare sistem CCTV si instalare subsitem de alarma  
statie apă Buda Cale ferată (comisia nr. 1) 

7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție instalare sistem CCTV si instalare subsitem de alarma  
statie apă Buda cartier nou (comisia nr. 1) 

8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție amenajare incinta  a hidrosferei C1 sat Ariceștii Rahtivani, 
comuna Aricestii Rahtivani (comisia nr. 1) 

9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție investiție amenajare incinta imobilului cu nr cadastral 
24306 Buda (comisia nr. 1) 

10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție investiție amenajare incinta casei de pompe C1 
sat Tg.Nou com.Aricestii Rahtivani (comisia nr. 1) 

11.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție investiție amenajare incinta rezervorului  C1 
stocare Apa sat Nedelea com. Aricestii Rahtivani (comisia nr. 1) 



  12.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție investiție amenajare incinta imobilului cu nr. 
cadastral 24469 sat Buda com. ASriceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 

13.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție investiție  instalare susbsistem CCTV și 
instalare subsisitem alarma statie apa Nedelea (comisia nr. 1) 

14.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție instalare susbsistem CCTV și instalare 
subsisitem alarma statie apa fosta primarie  (comisia nr. 1) 

15.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție instalare susbsistem CCTV și instalare 
subsisitem alarma statie apa Tg.Nou  (comisia nr. 1) 

16.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție instalare susbsistem CCTV și instalare 
subsisitem alarma  statie apa  Aricesti grădiniță (comisia nr. 1) 

17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție instalare susbsistem CCTV și instalare 
subsisitem alarma  statie apa Stoenesti (comisia nr. 1) 

18.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție instalare susbsistem CCTV și instalare 
subsisitem alarma  BAZA SPORTIVA (comisia nr. 1) 

19.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind  rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și estimari 2021-2023(comisia 
nr. 1) 

20.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Listei cuprinzând  
cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea  unei 
locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova (comisia nr. 2) 

21.Întrebări, interpelări, discuţii, în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 
 
 

 
 
                     PRIMAR,                                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI,	

 Alexandru CRISTEA                                                    Violeta-Neluța PETCU  


