
           

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

PRIMAR 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 

                                                                                                                 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64/25.10.2022 

privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local al comunei 
Arieșeni în lunile noiembrie, decembrie 2022  și ianuarie  2023 

 
Primarul comunei Arieșeni , județul Alba,  

            Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. din 6721/25.10.2022.  
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Arieșeni, înregistrat sub nr. 6722/25.10.2022. 
- Hotărârea nr. 43/2022 prin care s-a ales președintele de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local 

al Comunei Arieșeni în lunile august, septembrie și octombrie  2022-  respectiv dl Matei Voicu ; 
- 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; 
 

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

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 (1) Se alege dl/dna consilier ………………………………………. președinte de ședință – 
pentru a conduce lucrările Consiliului local al Comunei Arieșeni în lunile noiembrie, decembrie 2022 și 
ianuarie 2023. 
           (2).În cazul în care președintele de ședință lipsește, domnul/doamna consilier local 
......................................................................... va conduce ședință respectivă și va exercita atribuțiile 
președintelui de ședință. 

     Art. 2 Președintele de ședință va exercita pe durata alegerii atribuțiile prevăzute de alt. 123 alin. ( 4) 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.    

     Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

    Art.4 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu: Instituția Prefectului-Județului Alba, 
Primarului Comunei Arieșeni, Dosar/afișaj primărie. 
  
 
                                                                                                          avizează pentru   legalitate 

Primar,                                 pt. secretar general, 
    Pantea Gheorghe                                              inspector asistent 
                       Ionel-Viorel  BELEI 


