
             
 

 

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 
HOTĂRÂREA NR. 79/22.12.2022 

privind stabilirea datelor de desfășurare a târgurilor de țara pe anul 2023 
în comuna Arieșeni , județul Alba 

Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară din 22 
decembrie  2022 
 Având in vedere prevederile  art.129 alin.2 lit.d) si alin.7 lit.s) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice, completata si modificata; 
 Examinând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat cu numărul 
78/14.12.2022 referatul de aprobare nr.7705/14.12.2022 si raportul organului de specialitate 
nr.7706/14.12.2022. 
 In temeiul prevederilor  art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit. a si art.197 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂȘTE 

                    Art.1 Se stabilește ca zi de piață săptămânala pentru anul 2023 in Comuna Arieșeni, județul Alba, ziua de 
duminica. 

   Art.2 Se  stabilesc datele de desfășurare  a târgurilor de țară pentru anul 2023 in Comuna Arieșeni, județul 
Alba, după cum urmează:  

        1.    -  02  aprilie  2023; 
        2.    -   07 mai  2023; 
        3.    -  18 iunie  2023; 
        4.    -   2 iulie  2023; 
        5.    -   6 august 2023; 
        6.    -   03 septembrie 2023; 
        7.    -   01 octombrie 2023; 
        8.    -   05 noiembrie 2023; 

 In anul 2023 târgurile se vor organiza in condițiile in care legislația si hotărârile județene sau locale 
vor permite acest lucru. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc dl primar Pantea 
Gheorghe  si  persoana responsabila cu registrul agricol . 

  Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările si completările ulterioare. 

 Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului județului Alba; Primarului comunei Arieșeni, 
persoanei responsabilă cu registrul agricol, Dosar, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și 
pe pagina de internet www.comuna-arieseni.ro .       . 

Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi ,,abțineri” 
și 0  voturi ,, împotrivă”,   

   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 10      
                     
                  contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                           pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                    inspector asistent 
Toader BÎLC                                                                                                Ionel-Viorel BELEI 

 


