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

Telefon: 0358402989 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 12/04.02.2022 

 
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 
 

     Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară din  
      data de 10 februarie  2022 
Având în vedere: 
proiectul de hotărâre nr.12/2022 privind împuternicire primar 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; 

- referatul de aprobare nr. 630 din 04.02.2022 al primarului Comunei Arieșeni; 
- raportul de specialitate nr. 631 din 04.02.2022 al secretarului general al comunei Arieșeni: 
- DECIZIA Nr. 23/2014  Camera de Conturi Alba., Decizia 53/2016 a Camerei de Conturi Alba, 

Raportul nr. 325/31.01.2019 a Camerei de Conturi Alba, DECIZIA nr. 5/2019 – de prelungire 
a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 53/2016 de prelungire la 
decizia nr. 23/2014 la UATC ARIEȘENI. 

 Văzând prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a 
României, art.129, alin.1  respectiv art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale 
art.I, alin.(2), lit."b" din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si 
întărirea disciplinei financiare si de modificare sj completare a unor acte normative, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 
În temeiul  art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1 Se împuternicește primarul Comunei Arieșeni dl. Pantea Gheorghe  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. 
  Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.  
 Art. 3 Prezenta hotărâre se înaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului Alba, 
Primarului Comunei Arieșeni, Dosar/afișaj primărie. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de .... voturi pentru valabil exprimate , care 
reprezintă .......din numărul consilierilor prezenți și  ...... din numărul consilierilor in funcție . 
 
         Avizează Pentru   Legalitate 

Primar,                          Pt.Secretar General, 
Pantea Gheorghe                      Inspector Asistent 
                               Belei Ionel Viorel 


