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ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

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

Telefon: 0358402989 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi 05 ianuarie 2022  cu ocazia ședinței publice extraordinare cu convocare de îndată a 
Consiliului Local al Comunei Arieșeni, județul Alba, în sala de ședințe a Primăriei Comunei Arieșeni.  
 In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si 
Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, dl Secretar general, Ionel-Viorel BELEI  face 
prezența consilierilor. Se constată ca sunt prezenți un nr. de 7 (șapte) consilieri din totalul de 11 in 
funcție, lipsesc Bîlc Toader, Lazea Dorel, Pașca Diomid Mihai și  Petruse Mădălin Petru  absenți 
motivați. Având în vedere că este ședință de îndată toți cei patru care lipsesc erau plecați din localitate. 
 Secretar general arată ca ședința se poate desfășură in legalitate. Participa la ședința primarul și  
secretar general. 
 Dl. secretar general Ionel-Viorel BELEI prezintă Dispoziția Primarului nr. 1/2022 de convocare 
a ședinței si proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute au fost afișate la sediul Consiliului local și 
pe pagina de internet a Primăriei comunei Arieșeni, au fost comunicate dlor consilieri in format 
electronic si letric. 
 Dna președinte de ședință David Carmen Dana prezintă Consiliului Local ordinea de zi, 
respectiv: 

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

2. Proiectul de hotărâre nr.1/2022 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului din sursa A, secțiunea dezvoltare la data de 31.12.2021 în sumă de 148.621.61 lei 

                                  Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 

3. Proiectul de hotărâre nr.2/2022  privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul 2022       

                                                                    Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe 
4. Diverse probleme 

 Președintele de ședință dna David Carmen Dana  supune spre aprobarea Consiliului Local al 
Comunei Arieșeni  ordinea de zi  , care este aprobată în unanimitate de consilieri prezenți. 
 Se trece la pct. 1 al ordinii de zi : Se prezintă dlor consilieri de către Belei Ionel-Viorel- 
delegat atribuții secretar general  procesul verbal al ședinței publice  ordinare care a avut loc în data de 
27 decembrie 2021  acestea fiind aprobat unanimitate de consilieri prezenți. 
  Se trece la pct. 2 al ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută)  Proiectul 
de hotărâre nr.1/2022 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului din sursa A, 
secțiunea dezvoltare la data de 31.12.2021 în sumă de 148.621.61 lei.   
 Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată 
hotărârea, respectiv ”majoritate absolută” – 6 voturi pentru. 
            Secretarul general arată avizele favorabile de la comisia de specialitate nr. 1, comisia de 
specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3. 
          Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate de la 
Compartimentul Contabilitate  
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 Președintele de ședință, dna David Carmen Dana deschide dezbaterile solicitând consilierilor să 
își exprime opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte 
discuții.    
 Președintele de ședință dna David Carmen Dana supune la vot proiectul de hotărâre , se 
constată că din totul de 7 consilieri prezenți la ședință 7 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi 
împotrivă, sau abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 1/05.01.2022.   
 Se trece la pct. 3 al ordinii de zi: : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută) Proiectul 
de hotărâre nr.2/2022  privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de 
casă pe anul 2022.   
 Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată 
hotărârea, respectiv ”majoritate absolută” – 6 voturi pentru. 
            Secretarul general arată avizele favorabile de la comisia de specialitate nr. 1, comisia de 
specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3. 
 Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare, se prezintă raportul de 
specialitate de la Compartimentul Contabilitate.  
 Președintele de ședință, dna David Carmen Dana deschide dezbaterile solicitând consilierilor să 
își exprime opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte 
discuții.    
 Președintele de ședință dna David Carmen Dana supune la vot proiectul de hotărâre , se 
constată că din totul de 7 consilieri prezenți la ședință 7 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi 
împotrivă, sau abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 2/05.01.2022.   
    
 Se trece la pct. 4 al ordinii de zi :   Diverse: 
  Dl Primar spune că nu sunt ale probleme, si întreabă consilieri locali dacă doresc să-și 
exprime vreo problemă, nu se înscrie nimeni.  
 Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbătute si nu au mai fost alte probleme, 
dna. președinte de ședință declara ședința extraordinară cu convocare de îndată, închisă. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
     
  
                                                                                                      
Președinte Ședință,                                         pt. Secretar General, 
Carmen Dana DAVID                                                     Inspector Asistent 
                                Ionel-Viorel BELEI 
 
 


