
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
P R I M A R 
NR._______  din 23.07.2020 
 

 
 
 
 

C ă t r e, 
 

                                   D-nul/(a)______________________________  
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, sunteţi invitat să participaţi  în calitate de consilier local, la  şedinţa  ordinară a 
Consiliului Local Ariceştii Rahtivani, care va avea loc la data de 29.07.2020 (miercuri), 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 avizarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – 
revizuit și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului local Ariceștii Rahtivani domnul 
Cristea Alexandru, în calitate de Primar (comisia nr.2) 
 2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  atestarea apartenenței la 
domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, a unor imobile situate în T32, 
Cc2403, sat Ariceștii Rahtivani. (comisia nr. 2) 
 3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind anularea majorărilor de 
întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului 
local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, 
în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale. (comisiile nr. 1, 2 și 3) 

4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la obiectivul de investiție Construire împrejmuire Primărie veche  sat Ariceștii 
Rahtivani    (comisia nr. 1) 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obiectivul de investiție Construire împrejmuire parc sat Stoenești 
(comisia nr. 1) 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizării în anul 
2020 a excedentului bugetului local (comisia nr. 1) 

7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și estimări 2021-2023 
(comisia nr. 1) 
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea transmiterii 
dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, 
P33,  lot nr. 56, în suprafață din acte de 980 mp, numiților Avram Valentin și Avram Mihaela-
Raluca (comisia nr. 2) 
 9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea transmiterii 
dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii 
Rahtivani, T58, A333/120, lot nr. 26, în suprafață măsurată de 1026 mp, numitului Matei 
Vasile Sebastian  (comisia nr. 2) 
  
 

 



 
 
10.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea modificării Anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 privind aprobarea  
Regulamentului pentru stabilirea  metodologiei cadru  de repartizare a terenurilor atribuite  în 
baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (comisia nr. 2) 
 11.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea modificării 
pozitiei nr. 6 din Anexa nr. 1 - LISTA 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 
la Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 82/2019 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) 

12.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) 

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

 
 
                     PRIMAR,                                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI,	

 Alexandru CRISTEA                                                    Violeta-Neluța PETCU  


