
 
 

 
 
 

 

 

 

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 
HOTĂRÂRE NR. 72/16.11.2022 

        privind aprobarea rectificării nr. 11 a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul Alba, în anul 
2022 

    Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică extraordinară din 16 
noiembrie  2022 
 Luând în considerare: 
- proiectul de hotărâre nr. 71/2022 inițiat de primarul Comunei Arieșeni privind aprobarea rectificării nr. 11 

a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul  Alba, anul 2022 ; 
- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 7071 din 

09.11.2022; 
- raportul de specialitate a  d-lui  economist Ledrer Francisc Cristian, privind rectificarea nr. 11 a bugetului 

local al Comunei Arieșeni, județul Alba, pe anul 2022, înregistrat sub nr. 7073/09.11.2022 
-  adresa de la Liceul Tehnologic de Turism si Alimentație Arieșeni nr. 1334 / 25.10.2022 prin care se solicita 

rectificarea bugetara; 
-  adresa de la Liceul Tehnologic de Turism si Alimentație Arieșeni nr. 2011 / 15.11.2022 prin care se solicita 

majorarea bugetului; 
- adresa  nr. ABG_STZ – 13.945 / 09.11.2022 de la AJFP Alba privind comunicare redistribuiri între UAT - 

BURSE 2022; 
- adresa nr. ABG_STZ – 13.606 / 03.11.2022 de la AJFP Alba privind sume repartizate prin HG 1306_2022 

din Fondul de rezervă bugetară; 
- Ținând cont de avizele consultative, favorabile, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3   

Văzând prevederile Legii 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, modificată și completată, , prevederile art.129 alin.(2) lit.a), lit.b) și alin. (4) lit.a) din 
Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) , ale  art 196 alin (1) lit.a ,  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRÂRE 

 
    Art.1  Se aprobă rectificarea nr. 11 a bugetului local al comunei Arieșeni, județul Alba, anul 2022, 
conform Anexei nr. 1 și Anexei 2    – parte  integrantă a  prezentei  hotărâri. 
  Art.2. Compartimentul Contabilitate va duce la îndeplinirea prevederile hotărârii care va fi adoptată. 
  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 .Compartiment Contabilitate, Trezorerie Câmpeni. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi ,,abțineri” și 0  
voturi ,, împotrivă”,   
   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 9                  
          
         contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                   pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                           inspector asistent 
Toader BÎLC                                                                                         Ionel-Viorel BELEI 


