
 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

SECRETAR GENERAL 
Nr.5957/08.09.2022 

 

 
 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 14 septembrie 2022 , orele 
16.00  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  19 august 2022; 
2. Proiectul de hotărâre nr.  55/2022 privind aprobarea listei consumatorilor –  persoane fizice care au 

domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Arieșeni și care beneficiază de reducerea cu 50% a 
prețului final al energiei electrice - Lista 1; 

3. Proiectul de hotărâre nr.  56/2022 privind aprobarea listei consumatorilor –  persoane fizice care au 
domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Arieșeni și care beneficiază de reducerea cu 50% a 
prețului final al energiei electrice - Lista 2; 

4. Proiectul de hotărâre nr.  57/2022 privind aprobarea listei consumatorilor –  persoane fizice care au 
domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Arieșeni și care beneficiază de reducerea cu 50% a 
prețului final al energiei electrice - Lista 3; 

5. Proiectul de hotărâre nr. 58/2022 inițiat de primarul Comunei Arieșeni privind aprobarea rectificării 
nr. 8 a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul  Alba, anul 2022 ; 

6. 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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