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       MINUTA 

       Ședință publică  ordinară  din data de 31 ianuarie  2023  a Consiliului Local al comunei  Arieșeni 

 
1.    Aprobarea procesului verbal de la  ședința publică extraordinară    din  9 ianuarie  2023; 

  În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a aprobat 
procesul-verbal de la ședința publică extraordinară din 9 ianuarie 2023. 

2. Proiect de hotărâre nr.77/12.12.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 
2023-2024 la nivelul Comunei Arieșeni 

În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 5/31.01.2023. 

3. Proiectul  de hotărâre nr. 5/16.01.2023 privind acordarea unui mandat special domnului 
primar Pantea Gheorghe reprezentant al Consiliului Local al comunei Arieșeni în Adunarea generală a 
Asociației ,,Apa Alba” 

 În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi împotrivă valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a 
respins proiectul de hotărâre nr. 5/16.01.2023. 

4. Proiectul de hotărâre nr. 6/20.01.2023 pentru aprobarea Raportului privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor  cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 .               

În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 6/31.01.2023. 

5. Proiect de hotărâre nr. 7/20.01.2022 privind aprobarea  planului de lucrări de interes local cu 
beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificată si 
completată pentru anul 2023  

În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 7/31.01.2023. 

6. Proiect de hotărâre nr. 8/20.01.2023  privind aprobarea acordării de ajutoare de urgenta in lei 
cetățenilor  comunei care se afla in situații dificile în anul 2023 

În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 8/31.01.2023. 

7. Proiect de hotărâre nr. 9/20.01.2023  pentru aprobarea Protocolului de colaborare cu MMSS și 
Declarației pentru aprobarea proiectului  ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 9/31.01.2023. 

8. Proiect de  hotărâre nr. 10/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 
2023 al comunei Arieșeni, județul Alba 

În acest sens, cu 11 (unsprezece) voturi pentru valabil exprimate de către consilierii prezenți, s-a adoptat 
Hotărârea nr. 10/31.01.2023 
 

pt. secretar general comună, 
                                                          Ionel-Viorel BELEI 


