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DISPOZIȚIA nr. 151/19.12.2022 
privind modificarea art. 1 din  dispoziției nr. 150/2022 privind convocarea Consiliului local al 

comunei Arieseni  în ședință publică ordinară în data de 22 decembrie 2022 
 

Domnul Pantea Gheorghe, primarul comunei Arieseni, județul Alba  
Având în vedere : 
- Prevederile dispoziției nr. 150/2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Arieșeni  

în ședință publică ordinară în data de 22 decembrie 2022; 
- Pe ordinea de zi este Proiectul de hotărâre nr. 82/15.12.2022 privind aprobarea rectificării nr. 

13 a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul Alba, în anul 2022 
- Ținând cont  de discuții cu reprezentanți Trezoreriei Câmpeni că 22 decembrie 2022 este 

ultima zi pentru deschidere bugetară, este necesar modificarea orei de desfășurare a ședinței 
Consiliului Local Arieșeni; 

În temeiul art. 133 alin. 1, ale art. 134 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 134 alin. 5, ale art. 135 alin. 1–
4, ale art. 196 alin. 1 lit. b şi ale art. 197 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
DISPUN: 

 
   Art.1. Se modifică art. 1 din dispoziția 150/2022 care va avea următorul conținut: ,, Se 

convoacă Consiliul Local al comunei Arieseni, în ședință publică ordinară, în  data de 22  
decembrie  2022, ora 08.00, in  sala de ședințe a Primăriei Comunei Arieseni, pentru dezbaterea 
proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 la prezenta dispoziție.”. 
 Art. 2 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare, in 
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată si 
completată, la instanța de Contencios administrativ. 

    Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija Secretarului General al comunei Arieseni: 
- Instituției Prefectului – Județul Alba 
- Primarului comunei Arieseni 
- Consilierilor locali ai comunei Arieșeni 
- 1 exemplar la dosarul de ședință 
- 1 exemplar la dosarul de dispoziții 

                                                      
 
  Primar,                         contrasemnează pentru legalitate, 
 Gheorghe PANTEA                                                                     pt. secretar general, 
                             inspector asistent 
                            Ionel-Viorel BELEI 
 
 
 


