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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 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi 29 iulie 2022  cu ocazia ședinței publice ordinare  a Consiliului Local al Comunei Arieșeni, 
județul Alba, în sala de ședințe a Primăriei comunei Arieșeni.  
 In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ si 
Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local, dl secretar general, Ionel-Viorel BELEI  face 
prezența consilierilor. Se constată ca sunt prezenți un nr. de 9 (nouă) consilieri din totalul de 11 in funcție, lipsesc 
dl Bîlc Toader și dl Petruse Mădălin-Petru . Secretar general arată ca ședința se poate desfășură in legalitate. 
 Dl. secretar general Ionel-Viorel BELEI prezintă Dispoziția Primarului nr. 105/2022 de convocare a 
ședinței si proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute au fost afișate la sediul Consiliului local și pe pagina 
de internet a Primăriei comunei Arieșeni, au fost comunicate dlor consilieri in format electronic si letric. 

Se constată de către secretarul general, că președintelui de ședință dl Petruse Mădălin-Petru lipsește  
impunându-se alegerea unui președinte de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local pentru ședința 
publică ordinară din 29 iulie 2022 conform art. 9 alin (5) din Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului Local al Comunei Arieșeni; 

Este  propus dl consilier Pașca Diomid Mihai  de către Matei Emilian  ca președinte de ședință care va 
conduce lucrările Consiliului local al comunei Arieșeni pentru ședința publică ordinară din 29 iulie 2022, 
propunere aprobată unanimitate  de către consilierii prezenți, fiind adoptată Hotărârea nr. 43/29.07.2022 privind 
alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului local al comunei pentru ședința din 29 iulie 
2022 cu un număr de 9 voturi pentru  din cei 9 consilieri prezenți. 

Dl secretar Ionel-Viorel Belei: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la 
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al 
patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, vă rog 
să le precizați acum.” 

Dl Culda Dănuț-Ovidiu: la Proiectul de hotărâre nr. 48/ 22.07.2022 inițiat de primarul comunei 
Arieșeni Privind modificarea HCL nr. 34/2022 privind aprobarea destinației volumului de masă 
lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi prețurile de valorificare pentru anul 2022, nu 
particip la dezbate și vot”.  
 

Dl primar prezintă  Consiliului Local ordinea de zi, respectiv: 
 

1. Aprobare proces-verbal de la  ședința publică ordinară    din  24 iunie  2022; 
2. Proiectul de hotărâre nr.  42 / 20.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni privind aprobarea 

acordării premiului în valoare de 500 lei – Gligor Emil și Gligor Viorica ( cetățeni ai comunei) care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupți; 
3. Proiectul de hotărâre nr.  43 / 20.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni privind aprobarea 
acordării premiului în valoare de 500 lei – Vîrciu Viorel și Vîrciu Viorica ( cetățeni ai comunei) care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupți; 
4. Proiectul de hotărâre nr. 44 / 20.07.2022 inițiat de Primarul comunei Arieșeni pentru aprobarea 
Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 
pentru semestrul I al anului 2022; 
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5. Proiectul de hotărâre nr. 45/ 20.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni pentru constituirea 
Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de sprijin pentru copii și 
persoane cu probleme sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea al acestuia 
6. Proiectul de hotărâre nr. 46 / 22.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni pentru modificare 
tarifelor distincte, aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ 
si contribuția pentru economia circulară; 
7. Proiectul de hotărâre nr. 47/22.07.2022  inițiat de primarul comunei Arieșeni privind aprobarea 
rectificării nr. 6 a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul  Alba, anul 2022 ; 
8. Proiectul de hotărâre nr. 48/ 22.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni Privind modificarea 
HCL nr. 34/2022 privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al 
acesteia precum şi prețurile de valorificare pentru anul 2022.   
9. Diverse         

Președintele de ședință dl Pașca Diomid Mihai  supune spre aprobarea Consiliului Local al Comunei 
Arieșeni  ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de consilieri prezenți. 

Primarul Comunei Arieșeni în calitate de inițiator prezintă suplimentarea ordinii de zi cu două 
proiecte inițiate de acesta, respectiv : 

1. Proiectul de hotărâre nr. 49/ 27.07.2022 privind împuternicirea Primarului să încheie contract de 
asistență juridică în dosarul 645/107/2022 aflat pe rolul Tribunalul Bihor  în numele  Comunei 
Arieșeni cu Cabinetul Individual de avocat Rus Horațiu Adrian 

2. Proiectul de hotărâre nr. 50/ 28.07.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție 
”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA ILUMINATULUI 
PUBLIC ÎN COMUNA ARIESENI  JUD. ALBA” 

Dl primar explică că cele două proiecte sunt urgente deoarece la primul proiect are termen de depunere a 
întâmpinări în 25 de zile de la data comunicări citație, iar proiectul nr. 2 sesiunea de depunere a cererilor 
începe în luna august. 
Președintele de ședință dl Pașca Diomid Mihai  supune spre aprobarea Consiliului Local al Comunei 
Arieșeni   suplimentarea ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de consilieri prezenți. 

Dl secretar Ionel-Viorel Belei: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la 
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al 
patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, vă rog 
să le precizați acum.” 

Dl Culda Dănuț-Ovidiu: la Proiectul de hotărâre nr. 48/ 22.07.2022 inițiat de primarul comunei 
Arieșeni Privind modificarea HCL nr. 34/2022 privind aprobarea destinației volumului de masă 
lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi prețurile de valorificare pentru anul 2022, nu 
particip la dezbate și vot”.  
  

Se trece la pct. 1 al ordinii de zi : Se prezintă dlor consilieri de către Belei Ionel-Viorel- delegat atribuții 
secretar general  procesul verbal al ședinței publice  ordinare care a avut loc în data de 24 iunie  2022  acestea 
fiind aprobat de toți cei  9 (nouă)  consilieri prezenți. 
 

 Se trece la pct. 2 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) Proiectul de 
hotărâre nr.  42 / 20.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni privind aprobarea acordării premiului în 
valoare de 500 lei – Gligor Emil și Gligor Viorica ( cetățeni ai comunei) care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupți; 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  5 voturi pentru. 
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            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
          Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate al ofițerului de 
stare civilă și cererea familiei Gligor.  

Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 44/29.07.2022.   
 

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) Proiectul de hotărâre 
nr.  43 / 20.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni privind aprobarea acordării premiului în valoare 
de 500 lei – Vîrciu Viorel și Vîrciu Viorica ( cetățeni ai comunei) care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
neîntrerupți; 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  5 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
          Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate al ofițerului de 
stare civilă și cererea familiei Gligor.  

Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 45/29.07.2022.   
  

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) Proiectul de 
hotărâre nr. 44 / 20.07.2022 inițiat de Primarul comunei Arieșeni pentru aprobarea Raportului privind 
activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 
2022; 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, respectiv 
”majoritate simplă” –  5 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al 
compartimentului Asistență socială .  

 Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 46/29.07.2022.   
  

Se trece la pct. 5 al ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) Proiectul de 
hotărâre nr. 45/ 20.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni pentru constituirea Consiliului Comunitar 
Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de sprijin pentru copii și persoane cu probleme sociale și 
aprobarea Regulamentului de funcționarea al acestuia 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  5 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
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         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al 
compartimentului Asistență socială .  

 Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 47/29.07.2022.   
  

Se trece la pct. 6 al ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută) Proiectul de 
hotărâre nr. 46 / 22.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni pentru modificare tarifelor distincte, 
aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ si contribuția pentru 
economia circulară; 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate absolută” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al 
compartimentului Protecția mediului .  

 Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 48/29.07.2022.   

  
Se trece la pct. 7 al ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută) Proiectul de 

hotărâre nr. 47/22.07.2022  inițiat de primarul comunei Arieșeni privind aprobarea rectificării nr. 6 a  
bugetului local al comunei Arieșeni, județul  Alba, anul 2022 ; 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate absolută” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al 
compartimentului Contabilitate .  

 Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 49/29.07.2022.   

 Se trece la pct. 8 al ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută) Proiectul 
de hotărâre nr. 48/ 22.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni Privind modificarea HCL nr. 34/2022 
privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi 
prețurile de valorificare pentru anul 2022. 

Dl secretar Ionel-Viorel Belei îl invită pe dl Culda Dănuț-Ovidiu să părăsească sala la dezbaterea și 
votarea acestui proiect. 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate absolută” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al 
compartimentului Achiziții publice .  
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Dl primar spune că a inițiat acest proiect deoarece lemnul este foarte slab calitativ, greu de exploatat, iar 
în urma discuțiilor avute cu cetățenii comunei prețurile stabilite prin H.C.L nr. 34/2022 sunt foarte mari. 

 Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre. 

Dl consilier Avram Ioan propune un preț de 150 lei lemn de lucru și 50 lei lemn de foc, argumentând că 
prețurile a scăzut la materialul lemnos. 

Dl consilier Pasca Diomid-Mihai propune un preț de 170 lei lemn de lucru și 70 lei lemn de foc. 
Dl consilier Dobra Paul Ovidiu propune un preț de 165 lei lemn de lucru care cu TVA ar ajunge la 

aproximativ 200 lei și 70 lei lemn de foc deoarece TVA la lemnul de foc este 5%, toți consilieri sunt de acord cu 
amendamentul domnului Dobra Paul-Ovidiu, amendament care se supune la vot, care este votat de toți cei 8 
consilieri prezenți la dezbatere. 

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre  , se constată că 
din totul de  8 consilieri prezenți la ședință, 8 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 50/29.07.2022.   

 
Se trece la proiectele suplimentate pe ordinea de zi: 
 
Se trece la pct. 1 al suplimentări ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) 

Proiectul de hotărâre nr. 49/ 27.07.2022 privind împuternicirea Primarului să încheie contract de asistență 
juridică în dosarul 645/107/2022 aflat pe rolul Tribunalul Bihor  în numele  Comunei Arieșeni cu Cabinetul 
Individual de avocat Rus Horațiu Adrian 
 Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată 
hotărârea, respectiv ”majoritate simplă” – 5 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă 
avizele favorabile la acest proiect. 
         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al 
secretarului general .  

Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 51/29.07.2022.   

 
Se trece la pct. 2 al suplimentări ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea 

absolută) Proiectul de hotărâre nr. 50/ 28.07.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție 
”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN 
COMUNA ARIESENI  JUD. ALBA” 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate absolută” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al 
compartimentului Achiziții publice .  

 Președintele de ședință, dl Pașca Diomid Mihai deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime 
opinia asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    
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Președintele de ședință dl Pașca Diomid-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că 
din totul de  9 consilieri prezenți la ședință, 9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau 
abțineri,  adoptându-se Hotărârea nr. 52/29.07.2022.   
 

Diverse 
Dl primar informează consilieri locali ca partida din APV 1804 Groapa Ruginoasa/2100022603680  

cu un volum de 517 mc a fost atribuită prin licitație la prețul de 315 lei. 
   

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbătute si nu au mai fost alte probleme, dl. 
președinte de ședință declara ședință, închisă. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
     
                                                                                                      
Președinte Ședință,                                         pt. secretar general, 
Diomid-Mihai Pașca                                                                       inspector asistent 
                             Ionel-Viorel BELEI 
 
 


