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HOTĂRÂREA NR. 91/2021 

Privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare’’ al Comunei Câlnic domnului 

profesor BAȘA ALEXANDRU  

Consiliul local al comunei Câlnic, județul Alba, întrunit în ședința ordinară în data de 

27.08.2021; 

Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr. 86/2021 privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare’’ al 

Comunei Câlnic domnului profesor BAȘA ALEXANDRU; 

 Dosarul propunere de acordare titlu de cetățean de onoare al comunei Câlnic pentru 

domnul profesor Bașa Alexandru, întocmit de Primarul Comunei Câlnic, Bodea Lucian-Tiberiu; 

 Referatul de aprobare al domnului Primar Bodea Lucian-Tiberiu, înregistrat sub nr. 

86/1/16.08.2021; 

 Raportul de specialitate întocmit de consilier primar, Lupulețu Antonia-Maria, înregistrat 

sub nr. 4651/19.08.2021; 

 Avizele Comisiei de specialitate nr. 3 ale Consiliului Local Câlnic; 

Având în vedere criteriile aprobate prin H.C.L. nr. 29/2021 privind acordarea de către 

Consiliul Local al Comunei Câlnic a titlului de ,,Cetățean de Onoare’’ unor persoane cu merite 

deosebite și cu o importantă activitate socială și culturală pentru comunitatea noastră;  

În baza art. 129 alin.1 și alin.13, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ; 

În baza art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se acordă titlul de ,,Cetățean de Onoare’’ al Comunei Câlnic domnului profesor 

Bașa Alexandru; 

Art.2. Primarul Comunei Câlnic se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și   

în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial 

al comunei Câlnic si se comunică 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- primarului comunei Câlnic,  

- domnului profesor Bașa Alexandru; 

Câlnic, la 27.08.2021 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           NICOARĂ VASILE                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 10 

Împotrivă 0 

Abțineri 1 

 


