
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din 

numărul consilierilor prezenți și 100% din numărul consilierilor in funcție . 
 

 
 

 

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 
HOTĂRÂREA NR.27 /11.04.2022 

  privind asocierea Consiliului local ca membru în cadrul Asociației Râul Mare 
       
Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară din  
data de 11 aprilie 2022  
 Luând în considerare: 
- proiectul de hotărâre nr. 26/2022 privind asocierea Consiliului local ca membru în cadrul 

Asociației Râul Mare  
- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 2306 din 

05.04.2022; 
- raportul de specialitate , înregistrat sub nr. 2307/05.04.2022 ; 
- în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 
- având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008; 
- art. 89, art.90, art.91, art.129 alin.2 lit.(e), alin.9 lit.(c) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1 şi alin.3 lit.(d) şi lit.(t), art.196 alin.I lit.(a) şi art.197 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
     Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului local  al comunei Arieșeni, județul Alba, cu consiliile 
locale ale următoarelor comune: Horea, Albac, Vadu Moților, Gârda de Sus și Scărișoara, ca membru în 
cadrul Asociației Râul Mare cu sediul în comuna Horea, satul Horea, strada Arăzii, nr. 2 județul Alba. 
  Art. 2. Se aprobă aderarea comunei Arieșeni , județul Alba la Asociația Râul Mare.  
  Art. 3. Desemnează ca reprezentant al comunei Arieșeni , județul Alba în Asociația Râul 
Mare pe domnul Pantea Gheorghe primar al comunei Arieșeni.  
   Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar, 
compartimentul financiar-contabilitate şi compartimentul achiziții publice. 
  Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

         Art.6 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului 
Alba,Primarului Comunei Arieșeni, Dosar/afișaj primărie, Compartiment Contabilitate,. 

                        
          contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte sedință,                                 pt. secretar general, 
consilier local                                                                    inspector asistent 
Ioan AVRAM                                              Ionel-Viorel BELEI 

 


