
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 117/2021 

Privind acceptarea donației doamnei Bodea Maria, domiciliată în Comuna Câlnic, nr. 

392, Județul Alba 

 

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

26.11.2021; 

Având în vedere: 

 Adresa nr. 4965/11.12.2020 de la doamna Bodea Maria, referitoare la intenția de a 

amplasa în centrul Comunei Câlnic o troiță;  

 Faptul că în cadrul ședinței din data de 13.12.2020, solicitarea a fost introdusă ca 

informare pe ordinea de zi, consilierii locali exprimându-și acordul verbal de principiu privind 

amplasarea troiței; 

 Adresa  răspuns nr. 5191/29.12.2020 către doamna Bodea Maria, referitoare la 

acceptarea donației;  

 Adresa nr.5675/29.09.2021 către Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Cultural Alba, în vederea solicitării unui punct de vedere pentru amplasarea troiței; 

 Adresa nr. 1263/30.09.2021 de la Direcția Județeană pentru Cultură Alba, prin care se 

comunică acordul cu privire la amplasarea troiței în centrul localității Câlnic;  

 Proiectul de hotărâre nr. 116/2021 privind acceptarea donației doamnei Bodea Maria, 

domiciliată în Comuna Câlnic, nr. 392, Județul Alba 

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

161/1/2021; 

 Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Compartimentul Patrimoniu, 

Fond Funciar, Registru Agricol și Urbanism din cadrul Primăriei comunei Câlnic înregistrat 

sub nr. 6711/17.11.2021; 

 Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local Câlnic; 

 

Ținând cont de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții- Anexa 2, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 129, alin.2, lit. c, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 Art. 291, alin. 3, lit. a, din OUG 57/2019, privind Codul Administratv, coroborate cu 

art. 537 din Legea 287/2009; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art 196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se acceptă donația doamnei Bodea Maria, care constă într-o troiță și amplasarea 

acesteia în zona centrală a Comunei Câlnic; 

  Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de donație, în formă autentică, având ca 

obiect troița; 

Art.3.Se împuternicește primarul comunei Câlnic-dl.Bodea Lucian-Tiberiu să semneze 

în numele și pentru comuna Câlnic, contractul de donație, la care face referire art.2; 



Art. 4. 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; 

- Compartimentelor Patrimoniu, Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism;   

- doamnei Bodea Maria; 

 

Câlnic, la 26.11.2021 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

         ALBU VASILE-LAUREAN                      SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 10 

Pentru 10 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


