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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 31 octombrie  2022  

 a Consiliului Local al comunei  Arieșeni 
 

1. Aprobarea procesului verbal de la  ședința publică extraordinară    din  30 septembrie  
2022; 

  În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
aprobat procesul-verbal de la ședința publică extraordinară din 30 septembrie 2022. 

2. Proiectul de hotărâre nr.  59/2022 privind aprobarea PUZ pentru ,,Înființare zonă 
turistică și de agrement și parcelare teren”, beneficiar Neag Aronel; 

În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 63/31.10.2022. 

3. Proiectul de hotărâre nr.  62/2022 privind însușirea documentației tehnice cadastrală 
pentru înscrierea în cartea funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Arieșeni, 
județul Alba, a pășunii comunale  Biharia 

În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 64/31.10.2022. 

4. Proiectul de hotărâre nr.  63/2022 privind împuternicirea Primarului să încheie 
contract de asistență juridică în numele Comunei Arieșeni cu cabinet de avocat RUS HORAȚIU-
ADRIAN, pentru  depunerea cereri de admitere la masa credală a Mitcris Turism Plus S.A 

În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 65/31.10.2022. 

5. Proiectul de hotărâre nr. 64/2022 privind alegerea președintelui de ședință care va 
conduce lucrările Consiliului Local al comunei Arieșeni în lunile noiembrie, decembrie 2022  și 
ianuarie  2023; 

În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 66/31.10.2022. 

6.       Proiectul de hotărâre nr. 65/2022  privind aprobarea devizului general actualizat 
conform ajustărilor din OG 15/2021 si OUG 47/2022 pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și 
dotare Dispensar Medical Uman, în sat Arieșeni, Comuna Arieșeni, Jud. Alba”. 

În acest sens, cu 8 (opt) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 67/31.10.2022. 
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7.        Proiect de hotărâre   nr. 66/27.10.2022 cu privire la aprobarea numărului de burse 
acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Arieșeni, în anul 
școlar 2022-2023. 

În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 68/31.10.2022. 

  8.     Proiect de hotărâre nr. 67/31.10.2022 privind aprobarea rectificării nr. 10 a  bugetului 
local al comunei Arieșeni, județul Alba, în anul 2022 
           În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 69/31.10.2022. 

9.      Proiect de hotărâre   nr. 68/31.10.2022 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local Arieșeni in Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a 
Calității al Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni 
              În acest sens, cu 9 (nouă) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 70/31.10.2022. 

 
 
pt. secretar general comună, 

                                                       inspector asistent 
Ionel-Viorel BELEI 


