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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL ARIEȘENI 
 

 

   
  

PROCES – VERBAL 
 Încheiat azi 31 ianuarie 2023  cu ocazia ședinței publice ordinare  a Consiliului Local al comunei 
Arieșeni, județul Alba, în sala de ședințe a Primăriei comunei Arieșeni.  
 In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ si 
Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al comunei Arieșeni, dl secretar general, Ionel-
Viorel BELEI  face prezența consilierilor.  

Se constată ca sunt prezenți un nr. de 11 (unsprezece) consilieri, nu lipsește nimeni. Participă la ședință 
Primarul comunei Arieșeni dl Pantea Gheorghe.  Secretarul general arată ca ședința se poate desfășură in 
legalitate. 
 Dl. secretar general Ionel-Viorel BELEI prezintă Dispoziția Primarului nr. 33/2023 de convocare a 
ședinței si proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute au fost afișate la sediul Consiliului local și pe pagina 
de internet a Primăriei comunei Arieșeni, au fost comunicate dlor consilieri in format electronic si letric. 

Dl secretar Ionel-Viorel Belei: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la deliberare 
și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, aveți 
un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, vă rog să le precizați acum.” 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului local al comunei Arieșeni nr. 66/2022 privind alegerea 
președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023  prin care s-a hotărât alegerea 
ca președinte a dl Bîlc Toader. 

 
Dl președinte prezintă  Consiliului Local ordinea de zi, respectiv: 

1. Aprobare proces-verbal de la  ședința publică extraordinară  din 09 ianuarie 2023; 
2. PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR.77/12.12.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru 

anul 2023-2024 la nivelul Comunei Arieșeni 
3. PROIECT 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” 

4. PROIECT 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 

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  

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 

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 

8. PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 10/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local inițial pentru 
anul 2023 al comunei Arieșeni, județul Alba  

9. Diverse 
Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune spre aprobarea Consiliului local al comunei Arieșeni  

ordinea de zi care este aprobată în unanimitate de consilieri prezenți(11 consilieri -100% consilieri în funcție). 
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Se trece la pct. 1 al ordinii de zi : Se prezintă dlor consilieri de către Belei Ionel-Viorel- delegat atribuții 
secretar general  procesul-verbal al ședinței publice extraordinare care a avut loc în data de 9 ianuarie  2023  
acestea fiind aprobat unanimitate  de toți cei  11 (unsprezece )  consilieri prezenți și în funcție. 

 
Se trece la pct. 2  a ordinii de zi : (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) PROIECT DE  

HOTĂRÂRE NR.77/12.12.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2023-2024 la 
nivelul Comunei Arieșeni 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  6 voturi pentru. 
             Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 
         Primarul prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate  al secretarului 
general al comunei Arieșeni.  

Președintele de ședință, dl Bîlc Toader deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.   

Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune la vot proiectul de hotărâre nr. 77/2022, se constată că 
din totul de  11 consilieri prezenți,  11 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau abțineri,  
adoptându-se Hotărârea nr. 5/31.01.2023. 

 
Se trece la pct. 3 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) PROIECT 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 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
nefavorabile la acest proiect, care comunică că nu sunt de acord cu acest proiect deoarece prețurile care ar urma 
să se stabilească  sunt prea mari. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate al secretarului general 
al comunei Arieșeni. 

 Președintele de ședință, dl Bîlc Toader  deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre.  

Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/2023, se constată că 
din totul de  11 consilieri prezenți,  11 consilieri au votat împotrivă, nu sunt voturi pentru, sau abțineri,  astfel 
proiectul s-a respins. 

 
Se trece la pct. 4 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) PROIECT 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 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate al Compartimentului 
Asistență socială. 

 Președintele de ședință, dl Bîlc Toader  deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/2023, se constată că 
din totul de  11 consilieri prezenți,  11 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau abțineri,  
adoptându-se Hotărârea nr. 6/31.01.2023. 
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Se trece la pct. 5 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) 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  

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate al Compartimentului 
Asistență socială. 

 Președintele de ședință, dl Bîlc Toader  deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/2023, se constată că 
din totul de  11 consilieri prezenți,  11 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau abțineri,  
adoptându-se Hotărârea nr. 7/31.01.2023. 

 
Se trece la pct. 6 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) 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 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate al Compartimentului 
Asistență socială. 

 Președintele de ședință, dl Bîlc Toader  deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8/2023, se constată că 
din totul de  11 consilieri prezenți,  11 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau abțineri,  
adoptându-se Hotărârea nr. 8/31.01.2023. 

 
Se trece la pct. 7 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea simplă) 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 

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate simplă” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare și raportul de specialitate al Compartimentului 
Asistență socială. 

 Președintele de ședință, dl Bîlc Toader  deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9/2023, se constată că 
din totul de  11 consilieri prezenți,  11 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau abțineri,  
adoptându-se Hotărârea nr. 9/31.01.2023. 

 
 
 



 
4 

Se trece la pct. 8 al ordinii de zi: (Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută) PROIECT DE  
HOTĂRÂRE NR. 10/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2023 al comunei 
Arieșeni, județul Alba  

Secretarul general înștiințează consilieri prezenți despre cvorumul necesar a fi adoptată hotărârea, 
respectiv ”majoritate absolută” –  6 voturi pentru. 
            Comisia de specialitate nr. 1, comisia de specialitate nr. 2 și comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele 
favorabile la acest proiect. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre cu anexele sale, referatul de aprobare și raportul de specialitate al 
Compartimentului Contabilitate. 

Dl Primar informează că art. 1 va avea următorul conținut ”Se aprobă  bugetului local al comunei 

Arieșeni, județul Alba, anul 2023, conform Anexelor nr. 1, 2 și  3  – părți integrante a prezentei  hotărâri”,  iar 

Art 4 va avea următorul conținut ” Se  aprobă folosirii excedentului bugetar la bugetului local de venituri și 

cheltuieli  pe anul 2023 pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni de dezvoltare ale   a Comunei Arieșeni, in anul 

2023 in valoare de 83.546,66 lei. 

 Președintele de ședință, dl Bîlc Toader  deschide dezbaterile solicitând consilierilor să își exprime opinia 
asupra acestui proiect de hotărâre, nu se înscrie nimeni la cuvânt, ne fiind alte discuții.    

Președintele de ședință dl Bîlc Toader  supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10/2023, se constată că 
din totul de  11 consilieri prezenți,  11 consilieri au votat pentru, nu sunt voturi împotrivă, sau abțineri,  
adoptându-se Hotărârea nr. 10/31.01.2023. 

Se trece la pct. 9 al ordinii de zi: 
DIVERSE 
Dl primar prezintă: 
- Citația în dosarul nr. 1915/203/2022 pe rolul Judecătoriei Câmpeni; 
- Solicitarea dl Gligor Dănuț înregistrată sub nr. 7217/17.11.2022 prin care solicită modificarea 

contractului de asociere încheiat între Consiliul Local Al comunei Arieșeni și I.F. Dan Ski Sport,  
- Solicitarea dnei David Carmen-Dana înregistrată sub nr. 7877 din 20.12.2022 
Având în vederea solicitarea Dl Gligor Dănuț, dl primar le aduce la cunoștință că terenul pe care se află 

pârtia de schi a dl Gligor Dănuț, Comuna Arieșeni nu are CF pe acesta, urmează să se i-a legătura cu topograf în 
vederea intabulării acestui teren, și numai după ce avem acest teren intabulat putem discuta despre concesionarea 
acestuia. 

Având în solicitarea dnei David Carmen-Dana se va analiza temeiul legal și se va lua legătura cu 
Prefectura Alba în vederea obținerii unui punct de vedere a legalității propunerii unui proiect de hotărârea  în 
acest sens. 

Întrucât toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbătute si nu au mai fost alte probleme, dl. 
președinte de ședință declara ședință, închisă. 
  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
     
                                                                                                      
Președinte Ședință,                                         pt. secretar general comună, 
Toader Bîlc                                                                                           inspector asistent 
                                     Ionel-Viorel BELEI 
 
 


