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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 
   

MINUTA 
Ședință publică  extraordinară din data de 16 mai  2022  

 a Consiliului Local al Comunei  Arieșeni 
 
 

1. Aprobarea procesului verbal de la  ședința publică extraordinară    din  19 aprilie  2022; 
 În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
aprobat procesul-verbal de la ședința publică extraordinară din 19 aprilie 2022. 
2.   Proiectul de hotărâre nr.30/2022 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce          
 lucrările Consiliului local al comunei Arieșeni în lunile mai, iunie  și iulie 2022 

În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 31/16.05.2022                                
3. Proiect de hotărâre nr.31/2022 privind constatarea încetării de drept,  a mandatului de consilier local al 

dlui Lazea Dorel si declararea vacant a locului acestuia în Consiliul local al comunei Arieșeni 
În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 32/16.05.2022 
4. Proiect de hotărâre nr.32/2022 privind premierea elevilor și a profesorilor coordonatori de pe raza 

Unității Administrativ Teritoriale Arieșeni cu rezultate deosebite la  olimpiade județene în anul 2022 
În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 33/16.05.2022 
5. Proiect de hotărâre nr.33/2022 privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă, modul de 

valorificare al  acesteia precum şi prețurile de valorificare pentru anul 2022 
În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 34/16.05.2022 
6. Proiect de hotărâre nr.34/2022 privind împuternicirea Primarului să încheie contract de asistență 

juridică în dosarul 2337/203/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Câmpeni 
În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 35/16.05.2022 
7. Proiect de hotărâre nr.35/2022 privind împuternicirea Primarului să încheie contract de asistență 

juridică în dosarul 1383/111/2022 aflat pe rolul Tribunalul Bihor 
În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 36/16.05.2022 
8. Proiect de hotărâre nr.36/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei 

Arieșeni a următoarele imobile: Remiză PSI, Sală de sport + ateliere practică, Școala- Cobleș, Școala-
Fața-Cristesei, Școala-Bubești, Școala-Dealu-Bajului, Școala-Pătrăhăitești, Școala-Casa de Piatră. 
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În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 37/16.05.2022                           
9. Proiect de hotărâre nr.37/16.05.2022 privind aprobarea proiectului„Achiziție de sistem integrat 
de Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor care să îmbunătățească managementul urban local și 
care să furnizare servicii publice digitale în Comuna Arieșeni, județul Alba” și depunerea acestuia 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. PNRR/2022/C10. 
Componenta C10 – Fondul Local. Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde – ITS/alte infrastructuri TIC. Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent 
Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și 
Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului 
urban/local. 
În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 38/16.05.2022 
         pt. secretar general, 

                                                      inspector asistent 
                                                     Ionel-Viorel BELEI 


