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MINUTĂ 

 Ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud. Alba din data de 27.08.2021 

ora 16.00. 

 Din totalul de 11 consilieri sunt prezenți 11 consilieri. 

1. HOTĂRÂREA nr. 85/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apa potabilă în localitatea 

Deal, comuna Câlnic, județul Alba" - faza SF, proiect 106/2021 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 2. HOTĂRÂREA nr. 86/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor 

contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 3. HOTĂRÂREA nr. 87/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

procedurii de acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul local al 

Comunei Câlnic, jud. Alba 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

4. HOTĂRÂREA nr. 88/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și construcții) aflate în 

domeniul privat al Comunei Câlnic 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

5. HOTĂRÂREA nr. 89/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind alegerea 

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

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 



6. HOTĂRÂREA nr. 90/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind acordarea titlului 

de Cetățean de Onoare al Comunei Câlnic, preotului Oana Constantin 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: 1 vot  

împotrivă: -  

 

7. HOTĂRÂREA nr. 91/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind acordarea titlului 

de Cetățean de Onoare al Comunei Câlnic, domnului profesor Bașa Alexandru 

Voturi:  

pentru: 10 voturi  

abțineri: 1 vot  

împotrivă: -  

 

8. HOTĂRÂREA nr. 92/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

modificării și completării Hotărârii Consiliului nr. 36/2021 privind aprobarea tarifelor unice și a 

tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC 

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 

Tărtăria a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și 

transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 

9. HOTĂRÂREA nr. 93/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind aprobarea 

încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Câlnic și Asociația Creștem România Împreună, 

în vederea efectuării unei acțiuni de plantare puieți și împădurire teren în cadrul proiectului 

"Plantează în România" 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 

10. HOTĂRÂREA nr. 94/2021 a Consiliului Local al Comunei Câlnic privind modificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2021 

Voturi:  

pentru: 11 voturi  

abțineri: -  

împotrivă: -  

 

   Câlnic, 27.08.2021 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


