
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 126/2021 

Privind modificarea HCL nr. 81 din 2021 privind însușirea Acordului de cooperare 

privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ 

 

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

17.12.2021; 

Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr. 126/2021 privind modificarea HCL nr. 81 din 2021 privind 

însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ; 

  Adresa nr. 7076/08.12.2021 către Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din 

România, prin care se solicită majorarea salariului domnului Marcu Marius; 

 Adresa răspuns nr. 2126/09.12.2021 din partea Filialei Județene Alba a Asociației 

Comunelor din România, înregistrată la instituția noastră cu nr. 7123/09.12.2021 prin care se 

specifică cotizația lunară în valoare de 3.800 lei; 

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

126/1/2021; 

 Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Financiar Contabil  din cadrul 

Primăriei comunei Câlnic înregistrat sub nr. 7131/09.12.2021; 

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

Ținând cont de prevederile: 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Art. 129 alin. 9 lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrative. 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.I. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 81 din 2021 privind însușirea Acordului 

de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ, care va avea următorul 

cuprins: 

 

”Art.3. Se aproba participarea comunei Câlnic cu suma de 3.800 lei/luna în contul 

RO51BTRLRONCRT0234820801 deschis la Banca Transilvania Alba Iulia, titular cont fiind 

Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România, CF 12837090, suma 

reprezentând contribuţia pentru funcţionarea compartimentului administrativ înfiinţat în cadrul 

Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România.” 

 

Art.II. 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 Financiar-Contabil; 

- Asociația Comunelor din România filiala Alba Iulia 

Câlnic, la 17.12.2021 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

         BĂDILĂ DUMITRU                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


