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HOTĂRÂREA NR. 13/2023 
privind organizarea zilelor comunei Arieșeni, Județul Alba, in anul 2023 

Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară cu convocare 
de îndată azi 10 februarie  2023 
            Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. din 

627/08.02.2023.  
- raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate , înregistrat sub nr. 628/08.02.2023. 
- HCL Arieșeni 10/2023 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al comunei 

Arieșeni în anul 2023. 
- dispozițiile art. 20, lit. h) şi lit. i) din Legea 273/2006 - Legea finanțelor publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare 
- prevederilor art.129, alin.(2) lit. b) şi d), alin.(4), lit. f) si alin.(7) lit. a), d), e), art. 139 alin. (3) si art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanță de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului 
local 
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. e), art. 139 alin. (3) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de Zilele comunei Arieșeni, județului Alba, in 
zilele de 18-19 februarie 2023. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei care se vor suporta din bugetul local al comunei Arieșeni, 
județul Alba pe anul 2023. 
   Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Arieșeni și 
compartimentul Contabilitate. 
 Art.4 Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta hotărâre se comunică și înaintează 
Instituției Prefectului județului Alba, domnului primar, compartimentului Contabilitate, și se publică pe pagina 
de internet și la avizierul primăriei. 
  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din 
numărul consilierilor în funcţie.                                                                                          

 
Arieșeni, 10 februarie 2023 

                        contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                                                 pt. secretar general comună, 
   consilier local                                                                                                              inspector asistent 
 Teodor PANTEA                                                                             Ionel-Viorel BELEI 
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