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MINUTĂ 

 Ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud.Alba din data de 30.07.2021 

ora 16.00. 

 Din totalul de 11 consilieri sunt prezenți 11 consilieri. 

 

1. HOTĂRÂREA nr. 69/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind modificarea 

Bugetului de venituri și chletuieli al Comunei Câlnic pe anul 2021  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 2. HOTĂRÂREA nr. 70/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

Contului de execuție al Bugetului de venituri și chletuieli al Comunei Câlnic la data de 30.06.2021  

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 3. HOTĂRÂREA nr. 71/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Câlnic, ca urmare a finalizării și 

efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,, Alimentare cu apă 

potabilă a localităților: Dumbrava, comuna Săsciori; Răhău, municipiul Sebeș și aducțiune în 

localitatea Deal, comuna Câlnic, județul Alba’’ 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: 1 vot  

împotrivă: -  

4. HOTĂRÂREA nr. 72/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind modificarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Câlnic, ca urmare a finalizării și 

efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,, Achiziție contoare apa 

FGH, comuna Câlnic - jud. Alba’’ 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

5. HOTĂRÂREA nr. 73/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind alegerea 

președintelui de ședință pentru luna august 2021, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  



6. HOTĂRÂREA nr. 74/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind anularea 

obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din Oficiul Național al Registrului 

Comerțului și scăderea societăților radiate din evidențele fiscale ale Comunei Câlnic 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

7. HOTĂRÂREA nr. 75/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a 

imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic, sat Câlnic, nr. 357, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

8. HOTĂRÂREA nr. 76/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a 

imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic, str. Berhi, nr. FN, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

9. HOTĂRÂREA nr. 77/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a 

imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic, str. Godovană, nr. FN, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

10. HOTĂRÂREA nr. 78/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

documentaţiei de parcelare a imobilului situat administrativ în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, 

înscris în CF nr. 73131 Câlnic, nr. cadastral 73131, în suprafață de 2538 mp 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

11. HOTĂRÂREA nr. 79/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea trecerii 

din domeniul public în domeniul privat al Comunei Câlnic a imobilului situat administrativ în 

Comuna Câlnic, nr. 60   

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

12. HOTĂRÂREA nr. 80/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

documentației cadastrale de actualizare date - repoziționare imobil în sistemul integrat de cadastru și 

carte funciară a imobilului situat administrativ in com. Câlnic, str. Principală, nr. 20, jud. Alba 

Voturi:  



pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

13. HOTĂRÂREA nr. 72/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind însuşirea 

Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

            

   Calnic, 30.07.2021 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


