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DISPOZIȚIA nr. 11/04.02.2022 
privind convocarea Consiliului local al comunei Arieseni  în ședință publică ordinară  

 
Domnul Pantea Gheorghe, Primarul comunei Arieseni, Județul Alba  
În temeiul art. 133 alin. 1, ale art. 134 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 134 alin. 5, ale art. 135 alin. 1–4, ale 

art. 196 alin. 1 lit. b şi ale art. 197 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

DISPUN: 
  Art.1. Se convoacă Consiliul local al Comunei Arieseni, în ședință publică ordinară în  data de 10 

februarie  2022, ora 17.00, in  sala de ședințe a Primăriei Comunei Arieseni, pentru dezbaterea proiectelor de 
hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 la prezenta dispoziție, cu  respectarea prevederilor legale 
cu privire la prevenirea și combaterea răspândirii Covid 19. 

Art.2. Materialele înscrise pe ordinea de zi, respectiv Proiectele de hotărâre, referatele de aprobare, 
rapoartele de specialitate şi celelalte documente de prezentare şi motivare sunt puse la dispoziţia consilierilor în 
format letric începând cu data de  04 februarie  2022 de către Secretarul  General UAT Arieseni. Consilierii 
locali au posibilitatea de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre până cel mai târziu la 
ora 14.00 a zilei în care se va desfăşura şedinţa de consiliu. 

Art.3. Proiectele de hotărâre şi referatele de aprobare ale acestora se  înaintează de către Secretarul 
General al comunei spre avizare:  
           a) Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru Agricultură, Activități economico-financiare,  
Muncă și protecție socială ; 
           b) Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru Amenajarea teritoriului si urbanism, Protecție 
mediu si turism, culte, Invățământ, sănătat, familie, juridică și de disciplină; 
           c) Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru Activitați social-culturale, Protecție copii, tineret și 
sport; 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local au obligaţia de a transmite Secretarului General UAT avizele 
cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectelor până cel mai târziu la ora 14.00 a zilei în care se 
va desfăşura şedinţa de consiliu. 

Art.4. Proiectul ordinii de zi, anexa 1 la prezenta dispoziţie, va fi adus la cunoştinţa publică prin afişare la 
sediul şi pe pagina de internet a instituției ( www.comuna-arieseni.ro) . 

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija Secretarului General al comunei Arieseni: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
- Primarului comunei Arieseni 
- Consilierilor locali ai comunei Arieseni 
- 1 exemplar la dosarul de şedinţă 
- 1 exemplar la dosarul de dispoziţii 

                                                      
 
  Primar,                         Contrasemnează pentru legalitate, 
 Gheorghe PANTEA                                                                                   pt Secretar general, 
                                    Inspector Asistent 
                                  Ionel-Viorel BELEI 
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Anexă la Dispoziția nr. 11 din data de  04 februarie 2022 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 
pentru ședința publică ordinară 

din data de 27  ianuarie  2022 
 
 

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 

 
 

Primar,                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
Pantea Gheorghe                                                                                                   pt Secretar general, 
                                   Inspector Asistent 
                                   Ionel-Viorel BELEI 
 
                           
 


