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NR. 123 din 14.12.2020 

 
 

P R O I E C T    D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare compartiment servicii de utilități 

publice locale și întreținere din cadrul Primăriei Comunei  Ariceștii Rahtivani, 
 județul Prahova” 

 
 

           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 23465 din 14.12.2020 întocmit de  Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea dotării Compartimentului Servicii de 
utilități publice locale și întreținere dinn cadrul  Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 40/31.08.2015 privind aprobarea aderării 
comunei Ariceștii Rahtivani la asociația ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei”; 
 - Apel de selecție măsura M7/6B ” Dezvoltarea Infrastructurii și serviciilor de bază în 
teritoriul GAL” emis de  Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Prahovei” în data de 21/11/2017; 
 - Ghidul solicitantului pentru Masura M7/6B ” Dezvoltarea Infrastructurii și serviciilor de bază 
în teritoriul GAL” ;    
 -Adresa Direcției Județene de Statistică Prahova înregistrată la Primăria comunei Ariceștii 
Rahtivani cu nr. 22745 din 02.12.2020;   
    În conformitate cu: 

a) art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare;  

d) Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Preveerile art. 129, alin, 1) și alin.2) lit. e, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  În temeiul art. 139 alin (3) lit. a) 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 aprobă  implementarea proiectului „Dotare compartiment servicii de utilitati 

publice locale si intretinere din cadrul Primariei Comunei Aricestii Rahtivani, judetul 
Prahova”, denumit în continuare Proiectul, oportunitatea si necesitatea implementarii acestuia. 

Art. 2. – Toate cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Masura M7/6B ”Dezvoltarea Infrastructurii 

    



și serviciilor de bază în teritoriul GAL”, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
LEADER, potrivit legii. 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum 
și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale pentru derularea Proiectului este, potrivit legii, primarul acesteia, în persoana domnului 
Gheorghe Orbu, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credite. 

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani prin aparatul său de specialitate. 
  Art. 7 -  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Anexa  la H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr.____/2020 

 
 
 

1. Indicatorii proiectului sunt:  
- Valoare totala  proiect  142 740 lei cu tva  
- Valoare totala eligibila  119.950 lei  

 
2. Numarul locuitorilor comunei, conform recensamantului din anul 2011 este de 8704 

persoane 
 

3. Caracteristici tehnice: 
 
Vehicul utilitar de tip UTV 4x4 
Remorcă cu rezervor suplimentar accesoriu UTV – 600 litri 
Lamă zăpadă pentru UTV 
Sărăriță accesoriu UTV 
Dispozitiv pulverizare soluție antiîngheț 
Set proiectoare 
Rampă pulverizare pliabilă 
Freză de zăpadă 
 
 
 

Spatiul de garare al echipamentelor propuse prin Proiect va fi in curtea Primariei Comunei Aricestii 
Rahtivani, situată în sat Ariceștii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr.249,  judetul Prahova 

 
	


