
 1 

 
 

 

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 
   

MINUTA 
Ședință publică  ordinară din data de 14 septembrie  2022  

 a Consiliului Local al comunei  Arieșeni 
 

1. Aprobarea procesului verbal de la  ședința publică ordinară    din  19 august  2022; 
  În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
aprobat procesul-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; 

În acest sens, cu 7 (șapte) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 57/14.09.2022, nu participă la dezbatere: Avram Ioan, Dobra  Paul Ovidiu și 
Pașca Diomid Mihai. 

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; 

În acest sens, cu 7 (șapte) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 58/14.09.2022, nu participă la dezbatere: Culda Dănuț-Ovidiu, Matei Emilian și  
Matei Voicu. 

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; 

În acest sens, cu 7 (șapte) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 59/14.09.2022, nu participă la dezbatere: Pantea Teodor, Pașca Viorel și Petruse 
Mădălin-Petru. 

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 ; 

În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 60/14.09.2022. 

 
pt. secretar general comună, 

                                                       inspector asistent 
Ionel-Viorel BELEI 


