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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 22 decembrie  2022  a Consiliului Local al comunei  Arieșeni 
 

1.        Aprobarea procesului verbal de la  ședința publică extraordinară    din  08 decembrie 
2022; 

  În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
aprobat procesul-verbal de la ședința publică extraordinară din 08 decembrie 2022. 

2. Proiectul de hotărâre nr.69/08.11.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile 
pentru anul fiscal 2023 

         În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 78/22.12.2022. 

3. Proiectul  de hotărâre nr.78/14.12.2022 privind stabilirea datelor de desfășurare a 
târgurilor de țara pe anul 2023 în comuna Arieșeni , județul Alba 

În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 79/22.12.2022. 

4. Proiectul de hotărâre nr.79/14.12.2022 privind amenajarea si întreținerea parcărilor 
temporare  din zona pârtiei de schi Vârtop -Arieșeni în perioada decembrie 2022-martie 2023 

În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 80/22.12.2022 

5. Proiectul de hotărâre nr.80/15.12.2022 privind însușirea documentației tehnice 
cadastrală pentru înscrierea în cartea funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei 
Arieșeni, județul Alba, asupra unei părți din  drumul comunal DC 226 în suprafață de 5454 mp 

În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 81/22.12.2022 

6. Proiectul de hotărâre nr.81/15.12.2022 privind  aprobarea documentației faza DALI 
pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba” 

În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 82/22.12.2022 

7.           Proiectul de hotărâre nr. 82/15.12.2022 privind aprobarea rectificării nr. 14 a  bugetului 
local al comunei Arieșeni, județul Alba, în anul 2022 

În acest sens, cu 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
adoptat Hotărârea nr. 83/22.12.2022 

pt. secretar general comună, 
                                                         inspector asistent 

      Ionel-Viorel BELEI 


