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CONSILIUL LOCAL 

NR.  

 

PROCES-VERBAL 

 Incheiat azi 11.02.2022 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, 

prestator servicii contabilitate - dl. Litan Daniel. Bogdan Emilian 

D-nul Bogdan Emilian presedintele de ședinta - prin Dispoziția nr. 56/04.02.2022 a fost convocată, 

astăzi, 11.02.2022, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Câlnic. 

D-na Matei - face apelul nominal al consilierilor, care răspund prezent și anunță că sunt prezenți 11 

consilieri din cei 11 consilieri în funcție. Fiind prezenți toți cei 11 consilieri locali, ședința se poate 

desfășura în condiții de legalitate. 

 D-nul Bogdan Emilian: Începem sedinta de consiliu cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de către Primăria comunei Câlnic a 

comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în cadrul Sistemului 

Național Electronic de Plată on-line cu cardul a taxelor și impozitelor datorate bugetului local al 

Primăriei comunei Câlnic - Proiect nr. 9/2022. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul care 

aparține domeniului public al Comunei Câlnic, situat în localitatea Câlnic, nr. 12, jud. Alba - Proiect 

nr. 10/2022. 

                      Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 

2021, de către Primarul și Viceprimarul Comunei Câlnic, în timpul anului 2022 - Proiect nr. 11/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru 

cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2022 - Proiect nr. 12/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 

Proiect nr. 13/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării serviciilor silvice pentru Fondul Forestier 

Proprietate Publică a Comunei Câlnic în baza unui Contract de prestări servicii silvice - Proiect nr. 

14/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

7.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - Proiect nr. 15/2022 

Inițiatorul proiectului: consilier local BOGDAN Emilian  

9. Informare – Cererea nr. 644/03.02.2022 – Cabinet avocat Simion Marcel 

10. Diverse. 

 D-nul Bogdan Emilian - Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate. 

 D-nul Bogdan Emilian - Se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de către Primăria comunei Câlnic a 

comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în cadrul Sistemului 

Național Electronic de Plată on-line cu cardul a taxelor și impozitelor datorate bugetului local al 

Primăriei comunei Câlnic - Proiect nr. 9/2022. 

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. Primar - este vorba despre acceptul pentru a putea începe demersurile de solicitare către bănci a 

comisioanelor percepute de către acestea în cazul plăților online. Adică, dacă există cetățeni care doresc să 

plătească online, comisioanele percepute de către bancă să fie suportate de către primărie. 

d-na Matei: a existat o hotărâre a Consiliului Local al Comunei Câlnic anterior anului 2021, dar 

care stabilea ca acest comision să fie suportat de către contribuabil, de către plătitorul de taxe și impozite. 

Acest lucru nu este permis de legislația în vigoare, în consecință nu a putut fi pusă în aplicare. 

 dl. Bogdan Emilian - 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. 12/2022. 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul care 

aparține domeniului public al Comunei Câlnic, situat în localitatea Câlnic, nr. 12, jud. Alba - Proiect 

nr. 10/2022. 

                      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. Primar - este vorba despre spațiul de la dispensar, deoarece acolo nu mai funcționează decât un 

singur cabinet medical. Așa cum ați menționat în ședința anetrioară, durata de dare în folosință gratuită este 

doar până la sfârșitul anului 2022, cu drept de prelungire, tot prin hotărâre a Consiliului Local. Din ceea ce 

știu, poliția face demersuri pentru găsirea unui teren pe care să se poată amplasa o construcție în care să își 

desfășoare activitatea. 

dl. Bogdan Emilian - 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. 13/2022. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 

2021, de către Primarul și Viceprimarul Comunei Câlnic, în timpul anului 2022 - Proiect nr. 11/2022 

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. Viceprimar Cunțan Ioan: mă voi retrage de la dezbateri și de la votare pentru acest proiect de 

hotărâre, considerând că nu pot vota un proiect care vizează un drept al meu. 

d-na Matei: știu că până acum nu au existat acest tip de proiecte de hotărâri, însă, pentru a nu ne 

mai afla în situația în care să fie solicitată plata pentru zilele de concediu rămase neefectuate la sfârșitul 

mandatului, consider necesară și oportună o astfel de hotărâre, deoarece exista legislație specifică pentru 

concediile aleșilor locali. 

dl. Bogdan Emilian - 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. 14/2022. 

 

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru 

cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2022 - Proiect nr. 12/2022 

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. Litan Daniel - prestator servicii contabile: este vorba despre utilizarea excedentului anului trecut, 

anul 2021. Se propune utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021 şi excedentele 

anilor precedenţi, în limita sumei de 1.000.000 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, potrivit art.58 alin.1 lit. a din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

dl. Bogdan Emilian - 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. 15/2022. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 

Proiect nr. 13/2022 

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. Litan Daniel - prestator servicii contabile prezintă situația bugetului propus.  

dl. Primar: așa cum spuneam și la ședința anterioară, am încercat creionarea unui buget, mai ales în 



ceea ce privește lista de investiții a anului 2022, care să cuprindă obiective de investiții pentru ambele 

localități, atât Câlnic, cât și Deal. Au fost introduse reabilitări la ambele cămine culturale, rețeaua de apa 

din localitatea Deal, racorduri la rețeaua de canalizare din localitatea Câlnic, etc. Se va încerca absorbția de 

fonduri nerambursabile, mai ales că încep să apară ghidurile de finanțare prin PNRR. In ceea ce privește 

scoala din localitatea Câlnic, a fost cuprinsa pe lista de investitii a anului 2022 documentatie tehnică - faza 

SF pentru construirea acesteia. Deasemenea, au ramas în continuare obiectivele de investiții cumprinse încă 

de anul trecut, respectiv puntea pietonala și modernizarea drumurilor.  

dl. Bogdan Emilian - 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. 16/2022. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării serviciilor silvice pentru Fondul Forestier 

Proprietate Publică a Comunei Câlnic în baza unui Contract de prestări servicii silvice - Proiect nr. 

14/2022 

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. Primar: deși încă de anul trecut au început problemele cu ocolul silvic prin retragerea autorizației 

acestuia, până la momentul aprobării bugetului pentru anul acesta, nu se poate incheia un alt contract pe o 

perioada de cel puțin un an, așa cum se solicit de către legislația în vigoare. La momentul actual există 

încheiat un act adițional cu Ocolul Silvic Valea Pianului RA, care în momentul acesta prestează doar 

activitatea de pază a pădurii. Încă de la sfârșitul anului trecut, am început demersurile pentru a obține oferte 

pentru prestarea aceasta de servicii. După aprobarea de către dumneavoastră a hotărârii, vom înainta 

ocoalelor silvice din jur invitații de ofertare pentru a alege oferta. 

dl. Urban: care va fi criteiul de atribuire? 

d-na Matei: și la ultima achiziție, criteriul de atribuire a fost ”prețul cel mai scăzut”. 

dl. Urban: poate că ar fi bine să fie stabilit un alt criteriu, să nu ne trezim ca și cu Ocolul Pianu, să 

nu ne presteze activitatea așa cum trebuie, să nu mai putem da lemn oamenilor. 

d-na Matei: ca să putem stabili un alt criteriu, trebuie să facem ponderi pentru fiecare serviciu, iar 

serviciul principal este paza. 

dl. Dobre: cred că ar trebui să vedem și noi ofertele pe care le primim de la ocoale. 

dl. Primar: va trebui să avem o ședință extraordinară cu convocare de îndată. Propun să o facem în 

data de 18, adică vinerea viitoare, și până joi, în 17 să dam termen de depunere a ofertelor pentru a vi le 

putea prezenta. Ședinta extraordinară va trebui să fie pentru membrii din comisia de interviu a directorului 

de școala. 

dl. Bogdan Emilian - 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. 17/2022. 

7.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2022, a 

Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - Proiect nr. 15/2022 

Inițiatorul proiectului: consilier local BOGDAN Emilian  

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. Bogdan Emilian - citește proiectul de hotărâre; după cum s-a stabilit în regulamentul de 

funcționare, următorul consilier local în ordine alfabetică, care urmează a fi președinte de ședință este 

domnul consilier Bogdan Ioan. În consecință, am inițiat prezentul proiect de hotărâre. 

 dl. Bogdan Emilian - 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. 18/2022. 

 

8. Informare – Cererea nr. 644/03.02.2022 – Cabinet avocat Simion Marcel – se dă citire 

solicitării domnului avocat. Se concluzionează faptul că solicitarea domnului este întemeiată, însă bugetul 

Comunei Câlnic nu permite o creștere atât de mare, în consecință, dacă dl. Avocat este de acord, se va 

intocmi act aditional pentru o valoare lunară de 1.800 lei. 

9. Diverse. 

dl. Primar: S-a primit de la ISJ adresa nr. 741/38/10.02.2022, înregistrată la instituția noastră cu nr. 

783/11.02.2022. Este necesară numirea unui membru și a unui membru supleant în comisia de evaluare a 

probei de interviu pentru ocuparea funcției de director de la Scoala Gimnazială Câlnic. Aș vrea să propun, 

dacă sunteți de accord pe dl. Dobre – membru și pe dl. Tomescu Membru supleant. Pentru că adresa a fost 

primită doar astăzi, nu am apucat să întocmim proiectul de hotărâre, acesta urmând să fie dezbătut într-o 

altă ședință. 

Nemaifiind alte probleme de  dezbatut, D-nul Bogdan Emilian 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, 11.02.2022. 

 

 

 

 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


