
 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

SECRETAR GENERAL 
Nr.5285/12.08.2022 

 

 
 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  

Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 
Telefon: 0358402989 

 
 

INVITAȚIE 
    D-le/d-na consilier ___________________________________  

  
   In conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) şi art.134 alin.1 lit.”a”,alin.3 şi alin.5  din Ordonanța 
de Urgenţă nr.57/2019 din 3 iulie 2019-Partea  a III-a  privind Codul administrativ;  

    În  temeiul  prevederilor art.196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanța de Urgenţă nr.57/2019 din 3 iulie 2019-
Partea a III-a privind Codul administrativ, sunteți invitat să participați in data de 19 august 2022 , orele 18.00  
la ședința publică ordinară  a Consiliului local Arieseni in  sala de ședință a Primăriei Comunei Arieseni cu 
următoarele puncte pe ordinea de zi : 

 
1. Aprobare proces-verbal de la  ședința publică ordinară    din  29 iulie  2022; 
2. Proiectul de hotărâre nr.  51/10.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce 

lucrările Consiliului local al comunei Arieșeni în lunile august, septembrie  și octombrie 2022, inițiat de 
primarul comunei Arieșeni; 

3. Proiectul de hotărâre nr.  52/10.08.2022 privind desemnarea reprezentaților în comisia de evaluare a 
probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director de la Liceul Tehnologic de Turism 
și Alimentație Arieșeni din luna septembrie 2022,  inițiat de primarul comunei Arieșeni; 

4. Proiectul de hotărâre nr. 53/12.08.2022 privind aprobarea  îndreptării erorii materiale strecurate în 
HCL nr. 48/2022 pentru modificare tarifelor distincte, aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii 
serviciului de salubrizare care includ si contribuția pentru economia circulară  inițiat de Primarul comunei 
Arieșeni 
5. Diverse           

Inițiator: Primar – Pantea Gheorghe În conformitate cu prevederile art.134 alin.5 lit.d,lit.e şi lit. f din 
Ordonanța de Urgenţă nr.57/2019 din 3 iulie 2019-Partea  a III-a  privind Codul administrativ, Consilierii locali 
sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii 
de zi. 

 
pt. secretar general 
inspector asistent 

Ionel-Viorel BELEI 
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