
 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

PRIMAR 

 

 

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

Telefon: 0358402989 
 

DISPOZIȚIA nr. 89/16.05.2022 
privind modificarea dispoziției nr. 88/2022 privind convocarea Consiliului local al comunei 

Arieseni  în ședință publică extraordinară  
 
 

Domnul Pantea Gheorghe, primarul comunei Arieseni, județul Alba  
Având în vedere : 
- Necesitatea depuneri 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 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 modifică art. 1 din dispoziția 88/2022 care va avea următorul conținut: ,,Se 
convoacă Consiliul local al Comunei Arieseni, în ședință publică extraordinară în  data de 16  mai  
2022, ora 14.00, in  sala de ședințe a Primăriei Comunei Arieseni, pentru dezbaterea proiectelor de 
hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi”. 

 Art. 2 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare, in 
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată si 
completată, la instanța de Contencios administrativ. 

   Art.3. 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 
 
 
 


