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PROCES-VERBAL 

 Incheiat azi 28.01.2022 ora 16.00 cu ocazia sedintei publice ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Calnic Jud.Alba. 

 Participa la sedinta: Primar Bodea Lucian Tiberiu, secretar general comuna D-na Maria Matei, 

funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Câlnic – dl. Mureșan Achim, 

d-na Cutean Rafila, d-na Bena Gabriela și dl. Mureșan Dan Vasile, și preotul paroh al Parohiei Ortodoxe 

Câlnic Virca Tănase împreună cu consilieri eparhiali. 

D-nul Bădilă Ioan presedintele de ședinta - prin Dispoziția nr. 45/2022 a fost convocată, astăzi, 

28.01.2022, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Câlnic. 

D-na Matei - face apelul nominal al consilierilor, care răspund prezent și anunță că sunt prezenți 10 

consilieri din cei 11 consilieri în funcție. Este absent domnul consilier local Tomescu Gheorghe-Claudiu. 

Fiind prezenți 10 consilierii locali, ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

D-nul Bădilă Ioan: Începem sedinta de consiliu cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - Proiect nr. 3/2022. 

Inițiatorul proiectului: Consilier local, Bădilă Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Câlnic 

- Proiect nr. 131/2021. 

                      Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Câlnic 

în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Unității 

Administrativ Teritoriale al Comunei Câlnic pentru anul 2022 - Proiect nr. 4/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de pe raza Comunei Câlnic pentru anul școlar 2022-2023 - Proiect nr. 118/2021 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

5. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei 

Câlnic și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Câlnic - Proiect nr. 

132/2021 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local 

efectuate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 

peentru anul 2022 - Proiect nr. 6/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

7. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul comunei Câlnic - Proiect nr. 

5/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a registrului agricol pe 

raza comunei Câlnic - Proiect nr. 7/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic, BODEA Lucian-Tiberiu  

9. Informare - Adresa nr. 119823/18.01.2022 - Inspectoratul de Poliție al Județului Alba 

10. Informare - Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav din Comuna Câlnic, pe semestrul II al anului 2021 

11. Diverse. 

  Dl Primar: Înainte de a trece la aprobarea ordinii de zi, aș dori să propun suplimentarea ordinii de zi 

cu încă un proiect de hotărâre, proiectul nr. 8/2021, privind aprobarea documentației cadastrale de primă 

înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna 

Câlnic. Loc. Câlnic, Jud. Alba. Introducerea acestui proiect de hotărâre pe suplimentar se datorează 

faptului că acest teren este necesar a fi întabulat pentru a încerca depunerea spre finanțare a unui proiect 

pentru construirea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. 

D-nul Bădilă Ioan - Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se aprobă în unanimitate. 

 D-nul Bădilă Ioan - Se supune la vot ordinea de zi suplimentată. Se aprobă în unanimitate. 

 D-nul Bădilă Ioan – Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre, având în vedere faptul 

că sunt prezenți angajați din primărie, propun să modificăm ordinea proiectelor care urmează să fie 

discutate, respectiv după proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, să se discute proiectele nr. 7 și proiectul nr. 8, 

celelalte renumerotându-se.  Se supune la vot renumerotarea proiectelor de pe ordinea de zi. Se aprobă în 

unanimitate. Se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - Proiect nr. 3/2022. 

Inițiatorul proiectului: Consilier local, Bădilă Ioan 

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

dl. Bădilă Ioan – așa cum s-a stabilit prin regulamentul de funcționare, următorul consilier în ordine 

alfabetică este domnul Bogdan Emilian, pe care l-am propus să fie ales președinte de ședină pentru 

ședințele care se vor desfășura în cursul lunii februarie. 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 3/2022. 

 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Câlnic 

- Proiect nr. 131/2021. 

                      Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 



Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

dl. Bădilă Ioan – dau cuvântul domnului Primar și domnilor care fac parte din aparatul de 

specialitate al Primarului. 

dl. Primar: este vorba despre o inițiativă pentru a ajuta persoanele care achită datoriile pe care le au 

față de primărie, să li se poată anula accesoriile, adică acele sume în plus percepute pentru faptul că nu au 

plătit la timp. 

dl. consilier Urban: să înțeleg că pentru persoanele care au avut datorii la data de 31.03.2020, dacă 

vin acum și achită sumele datorate, nu o sa le mai încaăm și penalitățile? 

d-na Bena – consilier superior în cadrul Compartimentului Contabilitate – taxe și impozite: da, este 

o procedură care poate fi aplicată pentru cei care, până la data de 30.06.2022 își vor achita toate sumele 

restante la data de 30.03.2020, să li se poată anula accesoriile. 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 4/2022. 

3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul comunei Câlnic - Proiect nr. 

5/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

dl. Bădilă Ioan – dau cuvântul domnului Primar și domnilor care fac parte din aparatul de 

specialitate al Primarului. 

dl. Primar: este vorba despre o stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al Comunei Câlnic, 

precum și stabilirea măsurilor privind eficientizarea acestei activități. 

d-na Cutean – consilier asistent în cadrul Compartimentului registru agricol – până la data prezentei 

au fost introduse un număr de 1276 poziții, 29 volume, în format electronic. S-a întocmit un raport de către 

angajații compartimentului registru agricol, care este anexat proiectului de hotărâre. Rugămintea noastră 

este să îi anunțați și dumneavoastră pe locuitorii comunei să vină să declare, așa cum este prevăzut în lege, 

modificările pe care le au la registrul agricol. 

dl. Bădilă Dumitru: aș dori, dacă există posibilitatea, să fie aduse la cunoștința oamennilor 

interesați, oportunitățile de finanțare. Deoarece poate există oameni interesați să depună proiecte spre 

finanțare și nu au la cunoștință ce se finanțează. 

d-na Cutean: de fiecare dată când au venit oameni interesați de finanțări, am încercat să îi ajutăm. 

Nu știm cine sunt aceste persoane interesate. Dacă vin la noi, noi încercăm să îi ajutăm, unde nu mai știm, 

le dăm numere de telefon de la instituțiile abilitate. 

dl. Bădilă Dumitru: poate există posibilitatea să le puneți pe site. Sau puse măcar la afișier. 

Dl. Primar: vom lua în considerare propunerea dumneavoastră și vom afișa oportunitățile de 

finanțare pe care le vom primi. 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 5/2022. 



 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și 

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul comunei Câlnic - Proiect nr. 

5/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

dl. Bădilă Ioan – dau cuvântul domnului Primar și domnilor care fac parte din aparatul de 

specialitate al Primarului. 

d-na Cutean – consilier asistent în cadrul Compartimentului registru agricol – așa cum spuneam și 

la proiectul anterior, au fost introduse date în registrul agricol electronic. Proiectul acesta se referă la 

ținerea registrului agricol doar în format electronic, adică să nu îl mai completăm și pe cel scriptic. Cu 

această ocazie, vreau să vă spun că dl. Mureșan Achim va ieși la pensie și va fi cu mult mai mult de lucru, 

nemaifiind și cel de-al treilea om la registru agricol, și va trebui să preluam și fondul funciar, având în 

vedere faptul că acum se lucrează la finanțarea 7 și urmează finanțarea 8 pe sistematic. 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 6/2022. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Câlnic 

în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Unității 

Administrativ Teritoriale al Comunei Câlnic pentru anul 2022 - Proiect nr. 4/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei – conform legislației în vigoare, secretarul general al comunei trebuie să fie evaluat de 

către o comisie formată din Primarul Comunei și doi consilieri locali. 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 7/2022. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de pe raza Comunei Câlnic pentru anul școlar 2022-2023 - Proiect nr. 118/2021 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 



drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei – s-a transmis, la sfârșitul anului trecut, avizul conform din partea ISJ Alba pentru 

rețeaua școlară pentru anul 2022-2023. Nu s-au efectuat modificări față de ceea ce am avut pe anul 2021-

2022. 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 8/2022. 

7. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei 

Câlnic și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Câlnic - Proiect nr. 

132/2021 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

d-na Matei – în cursul anului trecut am avut control de la ANRSC, iar în procesul verbal de control 

s-a dispus măsură pentru înființarea serviciului de iluminat public. 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 9/2022. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local 

efectuate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 

peentru anul 2022 - Proiect nr. 6/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 10/2022. 

 

 

 

 



9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in 

sistemul integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilului situat administrativ in Comuna Calnic 

loc. Calnic, jud. Alba - Proiect nr. 8/2022 
Transmis spre avizare: Comisia de studii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț - 

comisia 1; Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism - comisia 2; Comisia pentru învățământ, 

sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement - comisia 3. 

Comisia 1: aviz favorabil 

Comisia 2: aviz favorabil 

Comisia 3: aviz favorabil 

 dl. Bădilă Ioan - supune la vot proiectul de hotărâre - se aprobă în unanimitate. 

 d-na Matei arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 11/2022. 

10. Informare - Adresa nr. 119823/18.01.2022 - Inspectoratul de Poliție al Județului Alba 

dl. Primar: este vorba despre o solicitare transmisă de către IPJ Alba pentru a muta sediul poliției de 

unde se află acum, accum fiind în chirie. Există posibilitatea să le dăm drept de folosință gratuită asupra 

unui spațiu de la dispensar, acolo desfășurându-și activitatea doar un singur medic. Voi iniția un proiect de 

hotărâre pentru o ședință ulterioară. 

11. Informare - Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav din Comuna Câlnic, pe semestrul II al anului 2021 – se dă citire raportului întocmit de către 

d-na Mihu Salomia – consilier superior în cadrul Compartimentului asistență social. 

12. Diverse. 
dl. Bădilă Ioan: vreau să ii dau cuvântul părintelui paroh Virca Tănase. 

Preot paroh Virca Tănase: am venit din nou în fața dumneavoastră pentru a prezenta încă o data 

propunerea noastră, ca și parohie, pentru comunitatea din Câlnic. Am înțeles faptul că, deși căminul 

cultural, conform documentelor, a fost ridicat de către comunitatea ortodoxă din Câlnic, nu poate fi dat 

înapoi parohiei ortodoxe Câlnic decât printr-un proces în instanță. Noi considerăm că nu este util să 

cheltuim banii oamenilor din Câlnic și în același timp nu ar fi un lucru bine văzut de către locuitorii din 

Câlnic să ne judecăm cu primăria. Astfel, noi ne-am gândit să solicităm acordarea în folosință gratuită a 

unui alt imobil în care să ne desfășurăm activitățile sociale pe care vrem să le facem. În acest sens, cred că 

s-ar preta fosta grădiniță din Câlnic. 

dl. Mihu: cred că la fosta grădiniță s-ar preta mai bine construirea unei noi școli, având în vedere faptul 

că și clădirea în care funcționează acum școala din Câlnic este proprietatea comunității ortodoxe din 

Câlnic. 

dl. Primar: da, este adevărat că s-a discutat acest aspect, însă, exact cum spunea și dl. Consilier Mihu, ar 

fi benefic pentru comunitate construirea unei noi școli, care să corespundă cerințelor legale în vigoare. Însă, 

pentru a veni și în sprijinul bisericii, există posibilitatea dării în folosință a unui teren pe care să se edifice o 

construcție în care să se desfășoare activitățile sociale. 

dl. Urban: cred că nu este normal să ajungem în instanță pentru terenuri și clădiri, având în vedere 

faptul că suntem aici cu toții să servim interesele comunității. Părintele dorește să facă lucruri bune pentru 

comunitate, să ajute oamenii sărmani prin a le pune la dispoziție o masă calda, poate pe viitor chiar și 

cazare, în regim de azil, pentru persoanele în vârstă. Cred că locul unde a fost gradinița din Câlnic ar fi mai 

ușor de  gestionat si de reparat pentru a putea fi pus în funcțiune cât mai repede. 

dl. Bădilă Dumitru: este adevărat, dar este adevărat și faptul că nu avem în comună î școala cum 

trebuie. Dacă ați fost în școala de la Câlnic, ați văzut despre ce vorbesc. Locul fostei grădinițe permite 

construcția unei școli la standarde europene, care să poată cuprinde toți copiii din toate clasele într-un 

singur loc. În plus, ar ajuta foarte mult și profesorii, nemaifiind necesara deplasarea acestora între clădirile 



pe care le deține școala momentan. În plus, așa cum spunea și dl. Consilier Mihu, clădirea în care 

funcționează momentan școala nu poate fi renovată, nu se pot depune solicitări de finanțare pentru aceasta, 

ea nefiind în proprietatea noastră. 

d-na Matei: aș dori, dacă se poate, să ne spuneți, Părinte, pentru a vă putea desfășura activitatea socială, 

cine trebuie să fie titularul imobilului și care este forma sub care este necesar să fie deținut. Adică, dacă se 

poate, vă rog să ne spuneți dacă solicitarea va veni din partea Parohiei Ortodoxe Câlnic sau a 

Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia sau a Filantropiei Ortodoxe Alba și dacă terenul sau clădirea trebuie 

să fie dat în proprietate către solicitant sau e deajuns drept de folosință gratuită. Deoarece, din punct de 

vedere legal, nu putem să vă cedăm dreptul de proprietate, decât în baza unui contract de vânzare 

cumparare. 

Preot paroh Virca Tănase: voi sta de vorbă cu părintele protopop și cu parintele consilier Ignat, și 

deasemenea cu d-na juristă a arhiepiscopiei ortodoxe de Alba Iulia, după care vom intocmi această 

solicitare. 

   Nemaifiind alte probleme de  dezbatut, D-nul Bădilă Ioan declara sedinta inchisa. 

Epuizandu-se ordinea de zi, sedinta ia sfarsit, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal in 

forma prezentata. 

Detaliile mai in amanunt ale dezbaterilor, care au avut loc in cadrul sedintei sunt cuprinse in 

inregistrarea audio, parte integranta din prezentul proces verbal, mai putin ceea ce nu s-a auzit, inregistrat 

si consemnat, deoarece nu s-a vorbit la microfon si intr-o ordine bine stabilita. 

             Calnic, 28.01.2022 
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