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PROCES-VERBAL 

 Incheiat azi 04.03.2022 ora 08.30 cu ocazia ședinței publice extraordinare, cu convocare de îndată, 

a Consiliului Local al Comunei Calnic Jud.Alba. 

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

Ședința se desfășoară fizic, la sediul primariei Comunei Câlnic, judetul Alba. 

D-nul Bogdan Ioan președintele de ședinta - prin Dispoziția nr. 73/2022 a fost convocată, astăzi, 

04.03.2022, ședința publică extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local al Comunei Câlnic. 

D-na Matei - face apelul nominal al consilierilor, care răspund prezent și anunță că sunt prezenți 9 

consilieri din cei 11 consilieri în funcție. Dl. consilier local Dobre Iuliu-Alexandru și dl. consilier local 

Urban Augustin-Adrian sunt absenți. Fiind prezenți 9 consilieri locali, ședința se poate desfășura în condiții 

de legalitate. 

 D-nul Bogdan Ioan: Începem ședinta de consiliu cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

”Construire punte pietonală peste Valea Câlnicului, Comuna Câlnic, județul Alba” - faza SF - Proiect 

nr. 17/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

”Construire dispensar uman în localitatea Câlnic, Comuna Câlnic, județul Alba” - faza SF - Proiect 

nr. 18/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic 

pe anul 2022 - Proiect nr. 19/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor Unități de cult din comuna 

Câlnic, județul Alba - Proiect nr. 20/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Comunei Câlnic,  BODEA Lucian-Tiberiu  

5. Informare – Camera de Conturi Alba – adresele 18208/15.02.2022 și 18215/15.02.2022 

6. Diverse. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

”Construire punte pietonală peste Valea Câlnicului, Comuna Câlnic, județul Alba” - faza SF - 

Proiect nr. 17/2022 

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: așa cum ați văzut și din documentația transmisă către dumneavoastră, este vorba despre 

obiectivul de investiții ”Construire punte pietonală peste Valea Câlnicului, Comuna Câlnic, județul Alba” - 

faza SF. Este unul dintre cele mai solicitate proiecte de către cetățenii localității Câlnic. Puntea va fi o 

punte pietonală, cu următoarele capacităti fizice: -punte metalică descoperită din grinzi metalice 

longitudinale HEA 550 amplasate pe culee din beton armat; -suprafața construită este de 18mp; -volumul 

estimat este de 20mc; -categoria de imporantă D (conform HGR nr. 766/1997); -clasa de importanță 

IV(conform Normativului P100/92); - forma poligonală neregulată, cu tranversarea văii Câlnic; -

dimensiuni maxime ale terenului cca 108m x 4m; - căi de acces public (acces direct din Strada Hudiță 

Greger, dar și din strada DJ 106F); - PUNTE PIETONALĂ 12x 1.50m.  

dl. consilier Tomescu: oare nu era mai oportun ca lățimea punții să fie mai mare? Să se poată traversa 

si cu autovehicule? 

dl. Primar: s-a gândit o punte strict pietonală, deoarexce există posibilitatea ca autovehiculele să se 

deplaseze pe podul principal. 

dl. Bogdan 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. 20/2022.  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

”Construire dispensar uman în localitatea Câlnic, Comuna Câlnic, județul Alba” - faza SF - 

Proiect nr. 18/2022 

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 studiul de fezabilitate pentru construirea dispensarului din localitatea 

Câlnic. Așa cum ați observat și din planșele de arhitectură, este vorba despre o construcție importantă, cu 

toate utilitățile și funcționalitățile unei clădiri de asemenea anvergură. Este prevăzută cu sală pentru tratarea 

pacienților, sală de așteptare, grupuri sanitare și o sala în care va funcționa un punct farmaceutic. 

 dl. Bogdan 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. 21/2022.  

 



 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic 

pe anul 2022 - Proiect nr. 19/2022 

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: Se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli prin suplimentarea cu 

suma de +283,00 mii lei  întrucât se impune: Suplimentarea prevederilor  bugetare pentru bunuri și servicii 

la capitolul 6502 Învățământ cu suma de +162,00 mii lei  necesari pentru cheltuieli materiale și servicii; 

Suplimentarea  prevederilor  bugetare pentru active nefinanciare la capitolul 6602  cu suma de +10,00 mii 

lei  necesari pentru obiectivul de investiții Construire Dispensar Uman in localitatea Calnic, comuna 

Calnic, jud. Alba; Suplimentarea  prevederilor  bugetare pentru alte cheltuieli la capitolul 6702 Cultură, 

recreere și religie cu suma de +100,00 mii lei  necesari pentru transfer culte religioase; Suplimentarea  

prevederilor  bugetare pentru asistență socială la capitolul 8402 Transporturi cu suma de +11,00 mii lei  

necesari pentru Punte pietonala peste Valea Calnicului in  Comuna Calnic, jud. Alba. În ceea ce privește 

suma de 10 mii lei de la capitolul 6702 Cultură, recreere și religie, este vorba despre o solicitare depusă de 

către Parohia Ortodoxă Deal, care a depus și justificarea pentru suma primită în anul 2021. Părintele, 

împreună cu enoriașii, doresc construirea unei capele mortuare. Acesta va fi subiectul următorului proiect 

de hotărâre. 

 dl. consilier local Bădilă Dumitru: întradevăr, comunitatea ortodoxă din satul Deal, a identificat un 

loc pentru constuirea capelei mortuare. Am fost, împreună cu părintele, cu domnul primar și cu cațiva 

consilieri eparhiali la Ighiu, pentru a vedea capela de acolo. Am discutat cu un proiectant, iar ca urmare a 

celor stabilite, părintele a depus către primărie solicitarea de acordare sprijin. 

 dl. consilier local Bogdan Emilian: am o singură întrebare. În cazul în care se va face o solicitare și 

de către Parohia Ortodoxă Câlnic, vom avea bani pentru a acorda sprijin și acesteia? 

 dl. Primar: da, există posibilitatea aceasta, trebuie să se depuna documente în acest sens. 

 dl. Bogdan 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. 22/2022.  

 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor Unități de cult din comuna 

Câlnic, județul Alba - Proiect nr. 20/2022 

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 ceea ce v-am prezentat la proiectul anterior. 

 dl. Bogdan 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. 23/2022.  

 

5. Informare – Camera de Conturi Alba – adresele 18208/15.02.2022 și 18215/15.02.2022 

 d-na Matei dă citire Adresei Camerei de Conturi Alba. Este vorba despre o prelungire a termenului 

dat prin decizia din anul 2020. Au fost prezentate consilierilor locali documentele de control puse la 

dispoziția Camerei de Conturi precum și deciziile emise de către aceasta. 

  

6. Diverse. 

dl. Primar: am primit de la IPJ Alba, solicitare privind punerea la dispoziție a unui teren pentru 

amplasarea unei construcții din panouri, unde să aibă sediul permanent secția de politie Câlnic. M-am 

deplasat pe teren împreună cu dl. Dogaru, sef IPJ Alba, și am identificat împreună cu acesta, un loc pentru 

amplasarea acestei constructii. Este vorba despre terenul pe strada principala a localitatii, imediat după 

coborârea în localitate, pe partea dreaptă. Pentru a putea răspunde favorabil solicitării depuse, este necesară 

curățarea locului respectiv, intabularea acestuia in favoarea domeniului public al UAT si dupa aceea 

predarea acestuia catre Statul Român, prin Ministerul Afacerilor Interne. Din discuțiile purtate, există deja 

sumele necesare pentru postul de politie Câlnic si pr postul de politie Spring. 

   Nemaifiind alte probleme de  dezbatut, D-nul Bogdan 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, 04.03.2022 

 

 

         Presedinte de sedinta                         Secretar General UAT 

            Consilier Local                                                                                       Maria Matei 


