
 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

SECRETAR GENERAL 
Nr. 632/04.02.2022 

 

  Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
 

INVITAȚIE 
 
    D-le/d-na consilier ___________________________________  

  
   In conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) şi art.134 alin.1 lit.”a”,alin.3 şi alin.5  din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 din 3 iulie 2019-Partea  a III-a  privind Codul administrativ;  

    În  temeiul  prevederilor art.196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 din 3 iulie 2019-Partea 
a III-a privind Codul administrativ, sunteţi invitat să participaţi in data de 10 februarie 2022 , orele 17.00  la ședința 
publică ordinară  a Consiliului local Arieseni in  sala de ședință a Primăriei Comunei Arieseni cu următoarele puncte 
pe ordinea de zi : 

1. Aprobarea procesului verbal de la  ședința publică ordinară    din  27 ianuarie  2021; 

2. Proiectul de hotărâre nr. 7/2022 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările 

Consiliului local al Comunei Arieșeni în lunile februarie , martie  și aprilie 2022                            

                                   Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 

3. Proiectul de hotărâre nr.8/2022  privind aprobarea acordării premiului în valoare de 500 lei – Gligor 

Viorel și Gligor Elisabeta ( cetețeni ai comunei) care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupți  

                                                 Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 

4. Proiectul de hotărâre nr.9/2022 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată 

de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021 

                          Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 

5. Proiectul de hotărâre nr.10 /2022 Privind împuternicire primar sa încheie contract de asistenta 

juridica in dosarul 1968/203/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Blaj 

              Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 

6. Proiectul de hotărâre nr.11/2022 privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2022 al comunei 

Arieșeni, județul Alba                                                                     Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 

7. Proiectul de hotărâre nr.12/2022 privind împuternicire primarului să încheie contract de asistență juridică 
pentru soluționarea deciziei nr. 23/2014, prelungită prin decizia nr. 53/2016 și nr. 5/2019 a Camerei de 
Conturi Alba                                                                                             Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 

8. Diverse probleme 

 În conformitate cu prevederile art.134 alin.5 lit.d,lit.e şi lit. f din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 din 3 
iulie 2019-Partea  a III-a  privind Codul administrativ, Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Pt. secretar general 
Inspector Asistent 

Ionel-Viorel BELEI 
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