
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9  voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor prezenți și 81, 81 % din numărul consilierilor in funcție . 
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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 

 
Consiliul Local al Comunei Arieșeni , județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară în 

data de  29 iulie  2022  
       
      Luând în dezbatere: 
- Hotărârea nr.31/2022 prin care s-a ales președintele de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local 

al Comunei Arieșeni în lunile mai, iunie  și iulie  2022-  respectiv dl Petruse Mădălin-Petru ; 
-  având în vedere că dl Petruse Mădălin-Petru lipsește la ședința publică din 29 iulie 2022;  
- Ordinul Prefectului Județului Alba nr.422/26 octombrie 2020 prin care se constată îndeplinite condițiile 

legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Arieșeni ; 
- Hotărârea nr. 23/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local 

al Comunei Arieșeni- revizuit conform Ordinului MDPLA NR. 25/2021; 
- art. 9 alin (5) din Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Arieșeni; 
- prevederile art. 123 alin (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

              În temeiul art. 139 alin. (1) privind Codul administrativ , adoptă  prezenta, 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se alege dl/dna consilier Pașca Diomid-Mihai președinte de ședință – pentru a conduce 
lucrările Consiliului local al Comunei Arieșeni pentru ședința din 29 iulie 2022. 

      Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

    Art.3 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu: Instituția Prefectului-Județului Alba, 
Primarului Comunei Arieșeni, Dosar/afișaj primărie. 
  
 

                                                    contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                    pt. secretar general, 
consilier local                                                                         inspector asistent 

        Diomid-Mihai PAȘCA                                  Ionel-Viorel BELEI 
 
 


