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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi 30 septembrie 2022  cu ocazia ședinței publice extraordinare a Consiliului local al comunei 
Arieșeni, județul Alba, în sala de ședințe a Primăriei comunei Arieșeni.  
 In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ si 
Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local, dl secretar general, Ionel-Viorel BELEI  face 
prezența consilierilor. Se constată ca sunt prezenți un nr. de 9 (nouă) consilieri, lipsesc Pașca Viorel și Petruse 
Mădălin-Petru . Secretar general arată ca ședința se poate desfășură in legalitate. 
 Dl. secretar general Ionel-Viorel BELEI prezintă Dispoziția Primarului nr. 124/2022 de convocare a 
ședinței si proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute au fost afișate la sediul Consiliului local și pe pagina 
de internet a Primăriei comunei Arieșeni, au fost comunicate dlor consilieri in format electronic si letric. 

Dl secretar Ionel-Viorel Belei: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la deliberare 
și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, aveți 
un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, vă rog să le precizați acum.” 

Dl președinte prezintă  Consiliului Local ordinea de zi, respectiv: 
1. Aprobare proces-verbal de la  ședința publică extraordinară cu convocare de îndată    din 21  

septembrie 2022; 
2. Proiectul de hotărâre nr.  61/2022 privind aprobarea rectificării nr. 9 a  bugetului local al comunei 

Arieșeni, județul Alba, în anul 2022   
Președintele de ședință dl Matei Voicu  supune spre aprobarea Consiliului local al comunei Arieșeni  

ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de consilieri prezenți fizic. 
 Se trece la pct. 1 al ordinii de zi : Se prezintă dlor consilieri de către Belei Ionel-Viorel- delegat atribuții 
secretar general  procesul verbal al ședinței publice  extraordinare cu convocare de îndată care a avut loc în data 
de 21 septembrie  2022  acestea fiind aprobat unanimitate  de toți cei  9 (nouă )  consilieri prezenți fizic. 

Se trece la pct. 2 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută – 6 voturi pentru) 
Proiectul de hotărâre nr.  61/2022 privind aprobarea rectificării nr. 9 a  bugetului local al comunei Arieșeni, 
județul Alba, în anul 2022             

Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
         Dl primar prezintă proiectul de hotărâre,  referatul de aprobare și arătă raportul de specialitate al 
compartimentului Contabilitate.  

Președintele de ședință, dl Matei Voicu deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Matei Voicu  supune la vot proiectul de hotărâre , se constată că din totul 
de  9 consilieri prezenți,  9 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau abțineri,  adoptându-se 
Hotărârea nr. 62/30.09.2022.   

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbătute si nu au mai fost alte probleme, dl. 
președinte de ședință declara ședință, închisă. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
                                                                                                     
Președinte Ședință,                                         pt. secretar general, 
Voicu MATEI                                                                       inspector asistent 
                             Ionel-Viorel BELEI 


