
                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  Ă R I A     

                                                                     
 

 
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. 6169 din 21.01.2021 

C ă t r e, 
 

                                   D-nul/(a) ______________________________  
Com. Ariceștii Rahtivani, sat _____________________________ nr.___ 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1) 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  
ordinară a Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, care va avea loc la data de 27.01.2021, ora 17,30 la sediul 
Consiliului Local.În conformitate cu prevederile art. 134 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019, 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 aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
actualizați  la obiectivul  de investție ”Amenajare zonă multifuncțională punct Trestioreanu, comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova”(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
actualizați la obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna 
Ariceștii Rahtivani” (comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei  privind aprobarea numărului de posturi de 
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru 
anul 2021 (comisia nr. 3) 
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea planului de acțiuni de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de către beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 
2021 (comisia nr. 3) 
 6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada februarie-aprilie 2021 (comisia nr. 2) 
 7.Proiect de hotărâre 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) 

8.  Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
 
 
     PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

          Gheorghe ORBU                                                               Violeta-Neluța PETCU 

    


